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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 
เนื้อหาประจําบท 

1.ระบบกฎหมายที่สําคัญ 
2.การจัดหมวดหมูของกฎหมาย 
3.ลําดับศักดิ์ของกฎหมายไทย 
4.กฎหมายธุรกิจ 
5.กฎหมายธุรกิจกับการจัดหมวดหมูของกฎหมาย 
6.บุคคล สิทธิ ภูมิลําเนา 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายระบบกฎหมายที่สําคัญได 
2.อธิบายการจัดหมวดหมูของกฎหมายได 
3.อธิบายลําดับศักดิ์ของกฎหมายไทยได 
4.อภิปรายสาระสําคัญของกฎหมายธุรกิจ 
5.อธิบายความหมายของบุคคลได 
6.อธิบายความหมายทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิได 
7.อธิบายหลักเกณฑแการกําหนดภูมิลําเนาของบุคคลได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ชี้แจงและแนะนําแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
3.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
4.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
5.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  : บุคคล สทิธิ 

บทนํา 
 มนุษยแเป็นสัตวแสังคมจึงตองอยูรวมกันเป็นหมูคณะ เป็นกลุมกอน การอยูอาศัยรวมกันของ
มนุษยแจะมีการติดตอปฏิสัมพันธแกันซึ่งในบางครั้งจะเกิดปใญหากระทบกระทั่งกัน มีการโตแยงกัน และ
อาจนําไปสูความวุนวายได ดังนั้นเพ่ือใหการอยูรวมกันของมนุษยแเป็นไปดวยความสงบเรียบรอยจึง
จําเป็นตองมีกฎเกณฑแ ระเบียบ เพ่ือควบคุม พฤติกรรมของมนุษยแหรือคนในสังคม กฎเกณฑแดังกลาว
จะมีหลายลักษณะแตกตางกันไปและมีพัฒนาการตามลําดับ เชน กฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และกฎหมาย เป็นตน 
 ถึงแมวาการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม จะมีกฎเกณฑแหลายประการก็ตาม แตกฎหมาย
จะเป็นกฎเกณฑแที่มีแบบแผน มีสภาพบังคับ และมีกระบวนการที่เป็นกิจจะลักษณะ แตกตางจาก
กฎเกณฑแอ่ืนๆ กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม กฎหมายกับ
สังคมจึงตองอยูรวมกัน จนมีคํากลาววาที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย 

1 ระบบกฎหมายที่สําคัญ 
ระบบกฎหมายที่สําคัญในปใจจุบัน มี 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายคอมมอนลอรแ (Common 

Law) ซึ่งคือกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ กับระบบกฎหมายซีวิลลอรแ (Cevil Law) ซึ่งเป็นระบบที่
กําเนิดมาจากกฎหมายโรมัน  

1.1 ระบบกฎหมายคอมมอนลอร์ (Common Law) 
 ระบบกฎหมายคอมมอนลอรแ ถือกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษโดยมีหลักสําคัญคือ เมื่อผู
พิพากษาไดตัดสินและวางหลักเกณฑแไวในคดีใดแลว หลักเกณฑแดังกลาวจะถือเป็นกฎหมายใหคดีอ่ืนที่
เกิดข้ึนในภายหลัง ที่มีขอเท็จจริง เหมือนกับคดีแรกตัดสินตาม ดังนั้นกฎหมายจึงเกิดจาก แนวบรรทัด
ฐานที่ผูพิพากษา เคยไดตัดสินไว 
 ตอมาเมื่อมีรัฐเกิดขึ้น รัฐสภาไดเขามาทําหนาที่ในการออกกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมายที่
ออก โดยรัฐสภาเกิดจากความจําเป็นในการสรางกฎเกณฑแทางสังคมใหมๆ เพราะลําพังการยึดถือตาม
แนวคําพิพากษาเดิม จะไมสามารถสรางกฎเกณฑแใหมๆไดตามความตองการของสังคม ในสังคม
สมัยใหมจึงมีกฎหมาย   ที่ออกโดยรัฐสภาควบคูกับกฎหมายคอมมอนลอรแเดิมที่ศาลไดเคยตัดสินไว 
ประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอรแ ไดแก ประเทศอังกฤษและประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม
อังกฤษ เชน อออสเตรเลีย ฮองกง สิงคโปรแ เป็นตน 
 1.2 ระบบกฎหมายซีวิลลอร์ 
 ระบบกฎหมายซีวิลลอรแ เป็นระบบกฎหมายที่มีวิวัฒนาการมาจากฎหมายโรมัน โดยระบบ
กฎหมายนี้มีหลักการสําคัญคือ พยายามรวบรวมกฎหมายที่มีอยูมาบัญญัติใหเป็นลายลักษณแอักษร โดย
แยกเป็นหมวดหมู 
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 ระบบกฎหมายของประเทศไทย ถือเป็นระบบกฎหมายซีวิลลอรแคือไดมีการจัดกฎหมายใหเป็น
หมวดหมูและถือเป็นกฎหมายหลัก  สวนคําพิพากษาของศาลเป็นเพียงตัวอยางการปรับใชบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

2 การจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย 
 กฎหมายที่ใชบังคับในปใจจุบันมีการจัดหมวดหมูไวหลายประเภทแลวแตวาจะใชหลักเกณฑแอะไรใน
การจําแนกสําหรับเอกสารคําสอนเลมนี้ขอกลาวถึง การจัดหมวดหมูของกฎหมายดังตอไปนี้ 

 2.1 จําแนกตามสถานะของผู้ผูกนิติสัมพันธ์  
 แบงเป็นกฎหมายมหาชน กับกฎหมายเอกชน โดยกฎหมายจะกําหนดความสัมพันธแระหวางรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นผูปกครองกับประชาชนในฐานะ” ผูใตปกครอง” เพ่ือรัฐจะไดใชอํานาจตาม
กฎหมายบังคับใหประชาชนปฏิบัติ เพ่ือความสงบเรียบรอยของสังคม เชน  กฎหมายรัฐธรรม กฎหมาย
ปกครอง พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค เป็นตน  
สวนกฎหมายเอกชนจะเป็นกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธแระหวางเอกชนตอเอกชนในฐานะที่เทาเทียมกัน 
เชน กฎหมายแพงและพาณิชยแ เป็นตน 
การจําแนกกฎหมายเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนจะมีเนื้อหาเรื่องของการ
แสดงเจตนา สวนกฎหมายมหาชนเนื้อหาจะอยูที่การใชอํานาจของรัฐที่อาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
เอกชน ควรแบงแยกกฎหมายเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน จึงมีประโยชนแในการกําหนดการนํา
คดีขึ้นสูศาล ถาเป็นกฎหมายเอกชนจะพิจารณาคดีกันที่ศาลยุติธรรม สวนกฎหมายมหาชนถาเป็นคดี
ทางดานปกครอง จะพิจารณาที่ศาลปกครอง  นอกจากนั้นถาเป็นประโยชนแในกระบวนการพิจารณาคดี ถา
เป็นกฎหมายเอกชน จะดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาตามแพง สวนกฎหมาย
มหาชนจะมีกรกะบวนการพิจารณาที่แตกตางกันออกไป 
 2.2 จําแนกตามสภาพบังคับ 
 การจําแนกตามสภาพบังคับของกฎหมาย จําแนกไดเป็น 2 ประเภทไดแก กฎหมายแพงและ
พาณิชยแที่มีสภาพบังคับทางแพง คือการฟูองรองหรือ การรองขอตอศาล ใหมีการรักษาสิทธิ หรือบังคับให
เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีนิติสัมพันธแตอกัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแแบงเป็น 6 บรรพ ไดแก 
บรรพ 1 หลักทั่วไป บรรพ 2 หนี้ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา พรรพ 4 ทรัพยแ บรรพ 5 ครอบครัว บรรพ6 
มรดก และกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่รวมการกระทําความผิด และการลงโทษกลาวคือกฎหมายจะ
กําหนดวาการกระทําใดที่เป็นผลราย ตอสังคมสวนรวม จะเป็นความผิด และมีบทลงโทษแกผูกระทํา
ความผิด โดยโทษทางอาญามี 5 สถานคือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยแสิน เชน ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288  บัญญัติวา ผูใดฆาผูอ่ืน ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกตั้งแตสิบหาปีถึงยี่สืบปี 
 การจําแนกกฎหมายเป็นกฎหมายแพงและพาณิชยแ และกฎหมายอาญา จะมีประโยชนแในประเด็น
เรื่องวิธีพิจารณาความหากเป็นกฎหมายแพงและพาณิชยแ การฟูองรองบังคับคดีจะเป็นไปตามกฎหมายวิธี

4 
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พิจารณาตามแพง หากเป็นกฎหมายอาญาจะฟูองรองเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาตามอาญา ในการ
ฟูองบังคับ 

2.3 จําแนกตามเนื้อหาและการบังคับใช้กฎหมาย 
 การจําแนกกฎหมายตามเนื้อหา และการบังคับใชกฎหมายแบงเป็น 2ประเภท ไดแก 1) กฎหมาย
สารบัญญัติ หมายถึงกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิหนาที่ ตลอดจนขอหามตางๆ เชน ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยแ ประมวลกฎหมายอาญา เป็นตน 2) กฎหมายวิธีสะบัญญัติ หมายถึงกฎหมายที่กําหนดวิธี
พิจารณาความ กระบวนการยุติขอพิพาทตางๆ อันหมายถึงกฎหมายวิธีพิจา รณาความนั่นเอง ไดแก 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจะเป็นกฎหมายวาดวยกระบวนการบังคับใหเป็นไปตามสิทธิหนาที่ในทาง
แพง เชน วิธีฟูอง ศาลที่ฟูอง การพิจารณาคดีในศาล กระบวนการบังคับคดี เป็นตน สวนกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เป็นวิธีการวาดวยกระบวนการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ เชน การจับกุม การ
สอบสวน การดําเนินการกระบวนการพิจารณาในศาล การบังคับคดีหลังคําพิพากษา เป็นตน 
การแบงกฎหมายเป็นกฎหมายสาระบัญญัติ และกฎหมายวิธีสะบัญญัติ เพ่ือประโยชนแในการใชกฎหมายให
สอดคลองกัน กลาวคือ กฎหมายสาระบัญญัติที่เป็นกฎหมายแพงและพาณิชยแ ในกระบวนการพิจารณาคดี 
จะตองใชกฎหมายวิธีพิจารณาตามแพง ในกระบวนการพิจารณาคดีนําผูกระทําความผิดมาลงโทษจะตองใช
กฎหมายวิธีพิจารณาตามอาญา 

3 ลําดับศักดิ์ของกฎหมายในระบบกฎหมายไทย 
 ลําดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย หมายถึงความสูงต่ําและความสําคัญของกฎหมายแตละประเภท 
รวมถึงภาพรวมของกฎหมายที่ใชกัน กฎหมายที่มีลําดับชั้นต่ํากวาหรืออกโดยองคแกรที่ต่ํากวาจะขัดตอ
กฎหมายที่มีลําดับชั้นสูงกวาไมไดลําดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมายไทย ไดแก 
           3.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช เป็นแมบทในการปกครองประเทศ กฎหมาย
อ่ืนจะออกมาขัดหรือแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไมได 
           3.2 พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประมวลกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ตราขึ้นในรูปแบบ
พระราชบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหมีขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง ในระบบกฎหมายไทย เพ่ือ
กําหนดรายละเอียดซึ่งเป็นหลักเกณฑแสําคัญ เพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ บางมาตราที่มีบัญญัติไว
อยางกวางๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหมีความกระจางชัด สมบูรณแยิ่งขึ้น โดยไมตองบัญญัติไวในตัวบทแหง
รัฐธรรมนูญใหมีความยาวมากเกินไป และเพ่ือความสะดวกในการแกไขเพ่ิมเติมโดยไมตองดําเนินการตาม
วิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่ยุงยากกวาการแกไขพระราชบัญญัติ เชน พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค การเมือง 
เป็นตน 
 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คือกฎหมายที่ใชบังคับอยูเป็นประจําตามปกติ เพ่ือวางระเบียบบังคับ 
พฤติกรรมของบุคคล องคแกร และเจาหนาที่ของรัฐ พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายสูงกวากฎหมายอ่ืนๆ 
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นอกจากรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติใชกับประเทศที่กฎหมายบัญญัติขึ้นโดยพระมหากษัตริยแ เป็นผูอนุญาต 
สําหรับประเทศที่มหากษัตริยแไมใชผูอนุญาต จะเรียกวารัฐบัญญัติ เชน ในระบบประธานาธิบดี เป็นตน 
 พระราชกําหนดเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝุายบริหารในกรณีที่มีความจําเป็นเรงดวน เพ่ือใชไปพลาง
กอน หลังจากนั้น จะตองนําพระราชกําหนด เขาสภานิติบัญญัติใหการอนุมัติ พระราชกําหนดนั้นก็จะ
กลายเป็นพระราชบัญญัติใหใชไดเป็นการถาวร แต ถาสภาบันนิติบัญญัติไมอนุญาต พระราชกําหนดนั้นก็
จะตกไป แตจะไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น พระราช
กําหนดจะออกไดเฉพาะกรณีสําคัญเทานั้น ไดแก กรณีที่มีความจําเป็นเรงดวน เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ หรือเพ่ือปูองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีความจําเป็นตองมีกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีอากร หรือ 
เงินตรา 
 ประมวลกฎหมาย เป็นการรวบรวมเอาหลักกฎหมายในเรื่องใหญๆมารวบรวมเป็นหมวดหมู ให
เป็นระเบียบ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลรัษฎากร เป็นตน 
      3.3 พระรากฤษฎีกา  เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝุายบริหาร ซึ่งจะออกไดโดยรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ใหอํานาจในการออกไว เชน พระรากฤษฎีกา เปิดศาลภาษีอากร ใน
จังหวัดใด เป็นไปตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร พ.ศ 2528 เป็นตน ดังนั้นพระราชกฤษฏีกา จะ
ขัดกับ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกําหนดไมได 

 3.4 กฎกระทรวง 
 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็นกฎหมายที่ฝุายนิติบัญญัติมอบให
ฝุายบริหาร ตราขึ้นเพ่ือใชบังคับใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด โดยกําหนดหลักเกณฑแ
วิธีการ เงื่อนไข ตางๆ ลงในรายละเอียด  เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  พ.ศ. 2548 กําหนดให
การแบงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎกระทรวง 
   3.5 ประกาศกระทรวง 
 เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีวาการเป็นผูออก เพ่ือใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสามารถตราไดเลยโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี อัน
แตกตางจากกฎกระทรวงที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 
      3.6 ข้อบังคับต่างๆ เป็นกฎเกณฑแที่พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกําหนดใหอํานาจแกองคแกร 
เจาหนาที่ฝุายปกครอง หรือ เจาหนาที่ตามกฎหมายวางหลักเกณฑแ วิธีการ หรือ เงื่อนไขใดๆเพ่ือบังคับให
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนดซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน ระเบียบ ขอบังคับ กฎ 
ประกาศ เป็นตน 
      3.7 กฎหมายองค์การบัญญัติ 
 เป็นกฎหมายที่ออกในองคแกรมหาชนที่มีอํานาจ อิสระในการปกครองตนเอง ภายใตขอบเขต
กฎหมาย เชน องคแการปกครองทองถิ่น ประเภท เทศบาล ออกกฎหมาย (เทศบัญญัติ) องคแการบริหารสวน
จังหวัด ออกกฎหมาย (ขอบัญญัติจังหวัด) องคแการบริหารสวนตําบล ออกกฎหมาย (ขอบังคับตําบล) 
ตลอดจนมหาวิทยาลัยของรัฐ สามารถ ออกขอบังคับมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ เป็นตน 
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4 กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจ เป็นกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการเพ่ือแสวงหากําไร ซึ่งมีการจัดกลุม

สาระของกฎหมายธุรกิจ ประกอบดวย 4 สาระสําคัญดวยกันได แก 
  4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 
ในการจัดตั้งองคแกรธุรกิจ เพ่ือดําเนินกิจกรรมอันแสวงหากําไร และถือเป็นหนวยธุรกิจ แยกออกจากความ
เป็นเจาของเมื่อมีการบันทึกบัญชี สามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ ไดแก 1) ธุรกิจเจาของคนเดียว 2) การ
รวมทุนกับบุคคลอ่ืน ในการประกอบธุรกิจเจาของคนเดียวขั้นตอนการจัดตั้งจะไมยุงยาก เพราะเป็นการ
ลงทุนของบุคคลผูเป็นเจาของกิจการเพียงคนเดียวการตัดสินใจตางๆในการดําเนินงานเป็นของผูเป็น
เจาของเพียงคนเดียว * แตมีขอเสียคือ เมื่อมีความจําเป็นตองระดมทุนเพ่ือขยายกิจการ อาจไมสามารถทํา
ได ตลอดจนอาจขาด บุคลากรผูมีความรูความสามารถมารวมคิดรวมทํา จึงจําเป็นตองมีการจัดตั้งองคแกร
ธุรกิจ โดยรวมทุนกับบุคคลอ่ืน 
 การจัดตั้งองคแกรธุรกิจ โดยรวมทุนกับบุคคลอ่ืนนั้น จะรวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งเป็นนิติบุคคล หรือ
รวมตัวกันแตไมเป็นนิติบุคคลก็ได ทั้งนี้จะตองเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่สําคัญใน
การจัดตั้งองคแกรธุรกิจไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแไดบัญญัติ การจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ หาง
หุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535  ได
บัญญัติการจัดตั้ง บริษัทมหาชนจํากัด นอกจากนั้นยังมีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้งองคแกรธุรกิจนั้น ๆ  เชน 
กิจการรวมคา (Joint Venture) เป็นตน  
      4.2 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 
 โดยทั่วไปกิจกรรมทางธุรกิจหรือท่ีเรียกวา กิจการ (Firm) จะมี 3 ลักษณะ 1) กิจการผลิตสินคา  
2)กิจการซื้อขายสินคา 3) กิจการใหบริการ (Service Fir) ในการประกอบธุรกิจของกิจการ    ทั้ง 3 
ลักษณะ ยอมหลีกเลี่ยงไมไดในการทําสัญญาผูกนิติสัมพันธแกับบุคคลอ่ืน  ไมวาจะเป็นการซื้อวัตถุดิบเพ่ือมา
ผลิตสินคาของกิจากการผลิตสินคา  
ซื้อสินคาสําเร็จรูปมาเพ่ือขายตอของกิจการซื้อขายสินคา การทําสัญญาจางงานทําของสําหรับกิจการ
ใหบริการ ตลอดจนการเพ่ิมทุนของกิจการแตละลักษณะที่อาจตองทําสัญญากูยืม จะเห็นวาการประกอบ
ธุรกิจแตละลักษณะจะเกี่ยวของกับกฎหมายแพงและพาณิชยแวาดวยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศ
สัญญาตาง ๆ เชน สัญญาซื้อขายสัญญาจางทําของ สัญญาจางแรงงาน สัญญายืม สัญญาจํานอง จํานํา เป็น
ตน เอกเทศสัญญาเป็นสัญญาที่กฎหมายกําหนดสิทธิและหนาที่ในเรื่องนั้นๆ ไวเป็นการเฉพาะ หากคูสัญญา
ไมไดมีขอตกลงกันไวเป็นพิเศษ สิทธิหนาที่ทั้งหลายก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติหากฎหมายเอกเทศสัญญา
นั้นๆ แตหากการแสดงเจตนาทําสัญญา ไมเขาลักษณะเอกเทศสัญญาคูสัญญายอมมีเสรีภาพในการแสดง
เจตนาในลักษณะนิติกรรมสัญญาทั่วไปก็ได  
      4.3 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจ 
 กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจ เป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการควบคุมตรวจสอบการ
ประกอบธุรกิจ อันมีลักษณะที่เก่ียวของกับผลประโยชนแของสาธารณะชน มีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม 
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และความมั่นคงของชาติ กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจอาจเป็นการควบคุมในลักษณะทั่วไปซึ่งใชกับ
ธุรกิจทุกประเภท เชน พระราชบัญญัติแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติติการแขงขัน
ทางการคา เป็นตน ซึ่งกฎหมายดังกลาวมีลักษณะของการควบคุมกํากับเป็นการทั่วไปสําหรับ กิจการทุก
ประเภท เป็นเรื่องทั่วๆ ไป นอกจากนั้นๆ ยังมีการควบคุมเฉพาะธุรกิจบางประเภท เชนพระราชบัญญัติ
ธนาคารพาณิชยแ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นกฎหมายที่ใชควบคุมกิจการประเภท ธนาคาร
พาณิชยแและสถาบันการเงิน เป็นการเฉพาะ เป็นตน 
      4.4. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 
 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําการคาขายระหวางประเทศ 
เนื่องจากการทําธุรกิจระหวางประเทศนั้นจะนํากฎหมายในประเทศของตนไปใชกับคูคาอีกประเทศหนึ่ง
ไมได เพราะแตละประเทศมีอํานาจอธิปไตย มีกฎหมายภายในของตนเอง ฉะนั้นเมื่อมีการคาระหวาง
ประเทศเกิดขึ้น จึงตองยึดหลัก ประเพณีทางการคา  สัญญา อนุสัญญา ระหวางประเทศตางๆ ในการนํามา
บังคับใชกับคูสัญญาที่อยูคนละประเทศกัน กฎหมายที่สําคัญในกลุมนี้ เชนกฎหมาย สัญญาการคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายตัวแทนการคาระหวางประเทศ พิธีการนําเขาและสงออก กฎหมายเกี่ยวกับการชําระเงิน
ระหวางประเทศ เป็นตน 

5 กฎหมายธุรกิจกับการจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย 
กฎหมายธุรกิจเป็นกฎหมายที่กําหนดสิทธิหนาที่ และความสัมพันธแของบุคคลในสังคม เพ่ือ

ประกอบการมุงแสวงหากําไรจะเก่ียวของกับหมวดหมูของกฎหมายที่กลาวมาในขอ 2 ทุกหมวดหมู 
ดังตอไปนี้ 
      5.1 กฎหมายธุรกิจเป็นได้ทั้งกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน  

กลาวคือ นิติสัมพันธแทางธุรกิจบางประเภทเป็น นิติสัมพันธแระหวางเอกชนกับเอกชน ซึ่งมีฐานะเทา
เทียมกัน เชนสัญญาซื้อขาย ดังนั้นถามีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย ยอมตองฟูองรองบังคับกันไป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชน แตบางกรณีความเสียหายทางธุ รกิจ อาจ
เกิดขึ้นระหวางเอกชน  ซึ่งเป็น “ ผูใตปกครอง ”  กับรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งอยูในฐานะ “ ผูปกครอง 
”  เชนการทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ ตอองคแกรเอกชนการเรียกรองคาเสียหายจะตองฟูองศาล
ปกครองซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน 
      5.2 กฎหมายธุรกิจเป็นได้ทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา  
 การจําแนกวากฎหมายใดเป็นกฎหมายแพงและพาณิชยแหรือ กฎหมายอาญา พิจารณาจากสภาพ
บังคับ กลาวคือ หากมีการฟูองรองเพ่ือใหศาลรับรองสิทธิของเอกชนตามที่ผูกนิติสัมพันธแตอกัน จะเป็น
กฎหมายแพงและพาณิชยแ ถาหากเป็นการฟูองรองเพ่ือนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษจะเป็นกฎหมาย
อาญา สําหรับกฎหมายธุรกิจที่เป็นการผูกนิติสัมพันธแระหวางบุคคล เพ่ือประกอบธุรกิจที่หวังกําไร บางครั้ง 
เมื่อมีการไมปฏิบัติตามขอตกลง เชน การผิดนัดชําระหนี้ เจาหนี้ยอมฟูองรองใหลูกหนี้รับผิด ซึ่งถือเป็นการ
เรียกรองสิทธิ เป็นกฎหมายแพงและพาณิชยแ แตบางกรณี การประกอบกิจการบางอยางถาไมปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจ อาจมีความผิด และไดรับโทษทางอาญา เชน ผูประกอบ
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ธุรกิจทวงหนี้ เปิดเผยความเป็นหนี้กับบุคคลอื่นใชวาจาดูหมิ่นจูงใจใหลูกหนี้ออกเช็คมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ปี 
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งถือเป็นกฎหมายอาญา 
      5.3 กฎหมายธุรกิจเป็นทั้งกฎหมายสาระบัญญัติและกฎหมายวิธีสะบัญญัติ 
 การแบงกฎหมายเป็นกฎหมายสาระบัญญัติ และกฎหมายวิธีสะบัญญัติ ใชหลักเกณฑแดานเนื้อหา
สาระ และการบังคับใชกฎหมายเป็นหลัก กลาวคือ  กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหาสาระขอหามตาง ๆ ถือเป็น
กฎหมายสาระบัญญัติ กฎหมายธุรกิจ ที่บัญญัติเนื้อหาสาระสิทธิ หนาที่ตางๆ เชน การกูยืมเงินเกิน 2 ,000 
ตองทําเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ถือเป็นกฎหมายสาระบัญญัติ สวนกฎหมาย
ธุรกิจที่บัญญัติวิธีพิจารณาตามกระบวนการยุติขอพิพากษาหรือ บังคับใหเป็นไปตามสิทธิ หนาที่ เชน  การ
ผิดสัญญากูยืมเงิน เจาหนี้จะฟูองรองบังคับใหเป็นไปตามสิทธิจะฟูองอยางไร ถือเป็นกฎหมายวิธีพิจารณา
ตามความแพงและพาณิชยแ ถือ เป็นกฎหมายวิธีสะบัญญัติ เป็นตน 
ในเอกสารตํารากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร เลมนี้ เนื้อหา แบงเป็น 2 สวน ไดแก  สวนที่หนึ่ง
กฎหมายธุรกิจ ประกอบดวย 1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคล สิทธิ หนี้ละเมิด นิติกรรมสัญญา 
2) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคแกรธุรกิจ ประเภทของหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 3) 
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาตาง ๆ สวนที่สอง การภาษีอากร 
ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีมรดก ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิมและธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีเงินไดปริโตเรียม  และภาษีทองถิ่น ดังจะกลาวถึงใน
หัวขอตอไป 

6 บุคคล และ สิทธิ 
กฎหมายธุรกิจเป็นสวนหนึ่งของกฎหมายแพงและพาณิชยแ ซึ่งบัญญัติถึงความสัมพันธแระหวางบุคคลในดาน
ตางๆ กําหนดสิทธิหนาที่ของบุคคลที่มีตอตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งขอตกลงระหวางบุคคลอันกอใหเกิดผล
ทางกฎหมาย เพื่อใหบุคคลดํารงชีวิตในสังคมโดยสงบสุขไมถูกเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียน หรือละเมิดสิทธิ
ซึ่งกันและกัน หลักเกณฑแเบื้องตนที่จะตองทําความเขาใจในการเรียนกฎหมายธุรกิจ ไดแก บุคคล  สิทธิ               
      6.1 บุคคล  หมายถึง  สิ่งที่สามารถมีสิทธิและหนาที่ไดตามกฎหมาย ฉะนั้นโดยหลักแลวบุคคล
ยอมมีความสามารถในการทํานิติกรรมใดๆไดทั้งสิ้น  เวนแตบุคคลนั้น หยอนความสามารถ อาจถูก
กฎหมายจํากัดการทํานิติกรรมบางประเภท ทั้งนี้เพ่ือคุมครองผลประโยชนแของบุคคลเหลานั้น   เรื่องของ
บุคคลที่จะศึกษามี 2 ประเภท  คือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
            6.1.1  บุคคลธรรมดา  หมายถึง  สิ่งมีชีวิต  จิตใจ  รางกาย  และวิญญาณ อันหมายถึง
คนไมวาจะมีรางกายปกติสมบูรณแหรือแมแตคนที่ผิดปกติทางรางกาย ทุกเพศทุกวัย   ลวนถือไดวาเป็น
บุคคลธรรมดาทั้งสิ้น 
ปพพ. มาตรา 15 บัญญัติวา  “สภาพบุคคล ยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเป็นทารก และสิ้นสุดเมื่อ
ตาย”   ฉะนั้นสภาพบุคคลจึงตองประกอบดวยหลักเกณฑแ 2 ประการ  คือ การคลอดและเมื่อคลอดแลว
ตองอยูรอดเป็นทารก  
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การคลอด  หมายถึง  การที่ทารกคลอดออกมาหมดตัวแลว รางกาย ของทารกหลุดพนออกมาจากชอง
คลอดของมารดา และทารกนั้นจะตองอยูรอด หมายความวาทารกมีการหายใจแมเพียง 1 นาทีแลว ถึงแก
ความตายก็ตาม  ก็ถือวามีสภาพเป็นบุคคลเกิดข้ึนแลว สวนทารกที่ตายกอนคลอดหรือตายในขณะคลอดไม
ถือวามีสภาพบุคคล  
การมีสภาพบุคคลยอมมีสิทธิหนาที่ตางๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติคุมครองไว เชนสิทธิในการรับมรดก เป็นตน  
“การนับวันเกิดของบุคคล ใหเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 16 บัญญัติวา การมีอายุของบุคคลใหเริ่มนับแต วัน
เกิดในกรณีที่รูวาเกิดในเดือนใดแตถาไมรูวันเกิด  ใหนับวันที่หนึ่ง แหงเดือนนั้นเป็นวันเกิดแตถาพนวิสัยที่
จะหยั่งรูเดือนและวันเกิดของบุคคลใดใหนับอายุบุคคลนั้นตั้งแตตนปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด”  
โดยทั่วไปบุคคลเกิดวันใดใหนับอายุเริ่มตั้งแตวันเกิดนั้น เชน กาย  เกิดวันที่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2537 กาย
จะครบ 20 ปีบริบูรณแในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ถากายเกิดเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 แตไมรูวันเกิด 
ใหถือวาเกิดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2537 ถาหากวารูเพียงวากายเกิด พ.ศ. 2537 แตไมรูวา เป็นวันที่
เทาไหรเดือนอะไรใหถือวากายเกิดวันที่ 1 มกราคม 2537 และใหถือเอาวัน เดือนดังกลาวในการนับอายุ 
  6.1.1.1  ความสามารถของบุคคล 
การคลอดและอยูรอดยอมมีสภาพบุคคลหรือเรียกวาเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่ งบุคคลธรรมดาจะมี
ความสามารถตามกฎหมายไมเหมือนกัน กลาวคือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถบริบูรณแ รูผิดชอบชั่วดีได
ดวยตนเอง  ยอมทํานิติกรรมไดโดยลําพัง  แตบุคคลบางประเภทอาจหยอนความสามารถ จึงถูกจํากัดการ
ทํานิติกรรมบางอยาง ทั้งนี้เพ่ือคุมครองประโยชนแ  และปูองกันมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอ่ืนใน
สังคม การแบงบุคคลตามความสามารถทางกฎหมายมีดังนี้ 

 (1) ผูบรรลุนิติภาวะหมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีวุฒิภาวะรูผิดชอบชั่วดีไดอยางสมบูรณแ บุคคล
ธรรมดาที่บรรลุนิติ ภาวะสามารถทํานิติภาวะใดๆไดโดยลําพัง การบรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดาเกิด
จาก                                       

       1) บรรลุนิติภาวะโดยอายุ   กลาวคือ  บุคคลธรรมดาจะบรรลุนิติภาวะ เมื่ออายุครบ 20 ปี
บริบูรณแ เชนนายกันตแ  เกิดวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ.  2539 จะบรรลุนิติภาวะในวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 
2559 เป็นตน 
                  2) บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  บุคคลธรรมดาที่อายุไมครบ 20 ปีบริบูรณแ  อาจบรรลุนิติ
ภาวะไดโดยการสมรส โดยการสมรสนั้นจะตองเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 1445  “การสมรส              
จะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณแแตกรณีมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรส
กอนไดนั้น และตามบทบัญญัติมาตรา 1454 ผูเยาวแจะทําการสมรสได ใหนําความในมาตรา 1436  มา
บังคับใชโดยอนุโลม”  บทบัญญัติมาตรา 1436  ไดบัญญัติถึงการหมั้นของผูเยาวแจะตองไดรับความยินยอม
ของบุคคลที่ใชอํานาจปกครองจากบทบัญญัติตามมาตรา 1436 มาตรา 1445 และมาตรา 1454 อธิบายได
วาการสมรสของผูเยาวแเป็นไปได 2 กรณี 
ก. ชายและหญิง มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณแทําการสมรสถูกตองตามกฎหมายตองไดรับความยินยอมจาก
ผูแทนโดยชอบธรรมดังนี้ 
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 1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีท้ังบิดาและมารดา 
 2) บิดาหรือมารดาในกรณีบิดาหรือมารดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง  
3) ผูรับบุตรบุญธรรมในกรณีท่ีผูเยาวแเป็นบุตรบุญธรรม  
4) ผูปกครองในกรณีที่ไมมีบุคคลตาม 1) ,2),3)หรือมีแตบุคคล ดังกลาวถูกถอนอํานาจปกครอง 
 ข. ศาลอนุญาตใหผูเยาวแทําการสมรสกอนที่ชายและหญิงจะมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณแถาศาลเห็นวามีเหตุผล
อันสมควร เชนหญิงมีครรภแกอนอายุ 17 ปี เป็นตน 

 (2) ผูเยาวแ   หมายถึง  บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะยังเป็นผูออนประสบการณแยังขาดวุฒิภาวะใน
การดําเนินชีวิต กฎหมายจึงบัญญัติให ความคุมครองจนกวาจะบรรลุนิติภาวะ   ตามมาตรา 21 บัญญัติวา  
“ผูเยาวแจะทํานิติกรรมใดๆจะตองไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมกอน   การใดๆที่ผูเยาวแไดทํา
ลงปราศจากความยินยอมเชนวานั้นเป็นโมฆียะ เวนแตจะบัญญัติเป็นอยางอ่ืน”   
ความหมายวา   ผูเยาวแจะทํานิติกรรมใดๆตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน   มิเชนนั้น
นิติกรรมดังกลาวจะตกเป็นโมฆียะ ซึ่งผูแทนโดยชอบธรรมสามารถบอกลางนิติกรรมนั้นได  แตที่มีบางกรณี
ที่กฎหมาย บัญญัติไวใหผูเยาวแสามารถกระทําการไดดวยตนเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย
ชอบธรรมนั้นสมบูรณแตามกฎหมาย ไดแก                                                                                                             
1) ตาม  ปพพ. มาตรา 22  บัญญัติวา  “ผูเยาวแอาจทําการใดๆไดทั้งสิ้น   หากเป็นเพียงเพ่ือจะไดไปซึ่งสิทธิ์
อันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพ่ือใหหลุดพนจากหนาที่อันใดอันหนึ่ง” 
หมายความวา   นิติกรรมที่ผูเยาวแมีแตไดประโยชนแไมมีทางเสีย ผูเยาวแสามารถทํานิติกรรมนั้นไดโดยไมตอง
ไดรับความยินยอมจากผูใด นิติกรรมนั้นที่มีผลสมบูรณแตามกฎหมายตาม บทบัญญัติในมาตรา 22 แบงได  
2 ประเภท   คือ 
ก.นิติกรรมที่ผูเยาวแไดไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่ง 
หมายถึงนิติกรรมที่ทําใหผูเยาวแไดไปซึ่งสิทธิไมมีหนาที่อันไดเพ่ิมขึ้น  เชน  รับทรัพยแสินที่บุคคลอ่ืนใหโดย
เสนหา ไมมีภาระติดพันหรือ เงื่อนไขอ่ืนใดผูเยาวแ มีแตไดประโยชนแอยางเดียวไมมีหนาที่เพ่ิมขึ้นจึงไม
จําเป็นตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม เชน  ก. มอบเงิน 10000 บาทให   ข.ซึ่งเป็นผูเยาวแ
โดยเสนหา  รับเงินไวโดยมิไดรับความยินยอมจาก   ค. ที่เป็นผูแทนโดยชอบธรรม    การรับเงินดังกลาว มี
ความสมบูรณแตามกฎหมาย ไมตกเป็นโมฆียะ  เนื่องจาก การรับเงินของ  ข. ผูเยาวแเป็นไปเพ่ือไดกรรมสิทธิ์
ใน เงิน 10,000 บาท โดยไมมีเงื่อนไขหรือภาวะติดพัน   
ข.  นิติกรรมที่ทําใหผูเยาวแหลุดพนหนาที่อันใดอันหนึ่ง   เชน ข. เป็นหนี้  ค. อยู 20 ,000 บาท ค.ไดทํา
สัญญาปลดหนี้ให  ข. โดยลําพังไมตองไดรับอนุญาตความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม กอนเพราะ
สัญญาปลดหนี้ดังกลาวทําให ข.ซึ่งเป็นผูเยาวแหลุดพนจากหนาที่ชําระหนี้ 
2)  ตาม ปพพ.  มาตรา 24 บัญญัติวา “ผูเยาวแอาจทําการใดๆไดทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมควรแกฐานานุรูปแหง
ตน และเป็นการอันจําเป็นในการดํารงชีพตามสมควร”  หมายความวา  ผูเยาวแสามารถทํานิติกรรมโดยไม
ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมได ถานิติกรรมนั้นเป็นนิติกรรมที่มีความจําเป็นในการดํารง
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ชีพและตองสมควร แกฐานะความเป็นอยูและสภาพทางการเงินของผูเยาวแ แตละคน เชน  ซื้ออาหาร  
เสื้อผาอุปกรณแการเรียน  เป็นตน  
3) ตาม ปพพ. มาตรา ๒๓  บัญญัติวา “ผูเยาวแอาจทําการใดๆไดทั้งสิ้นซึ่งเป็นการตองทําเองเฉพาะตัว”  
หมายความวา   กิจการที่มีลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล   ซึ่งบุคคลอ่ืนทําแทนไมได  เชน  การรับรองบุตร
ในกรณีที่ผูเยาวแอยูกินฉันสามีภรรยากับหญิงโดยมิไดสมรสกันแลวเกิดบุตรขึ้น ผูเยาวแจะจดทะเบียน รับเด็ก
เป็นบุตร หรือแสดงพฤติการณแรับรองเด็กเป็นบุตรก็ได    แมมิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 
การทําพินัยกรรมก็เชนเดียวกันกลาวคือผูเยาวแสามารถทําพินัยกรรมไดเมื่ออายุ 15 ปีบริบูรณแ   โดยไมตอง
ไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบทําพินัยกรรมนั้นมีผลสมบูรณแเชนกัน   เนื่องจากการทําพินัยกรรม
เป็นเรื่องที่เก่ียวกับสิทธิเฉพาะตัวของบุคคล 
  อยางไรก็ตาม การทํานิติกรรมบางอยางกฎหมายควบคุมไวอยางเขมงวด แมผูแทนโดยชอบธรรม
จะใหความยินยอมก็ทํา ไมได ตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน เชน   ซื้อ ขาย  แลกเปลี่ยน   ขายฝาก   ให
เชาซื้อ   จํานอง   ซึ่งอสังหาริมทรัพยแหรือสังหาริมทรัพยแที่จํานองได    ใหเชาอสังหาริมทรัพยแเกิน 3 ปี   ให
กูยืมเงิน   เป็นตน นอกจากนั้นตาม   ปพพ. มาตรา ๒๗  ยังบัญญัติใหผูเยาวแประกอบธุรกิจทางการคาหรือ
ธุรกิจอ่ืน และทําสัญญาเป็นลูกจาง ดังนั้น   กรณีผูเยาวแมีอายุพอควรและมีความสามารถที่จะประกอบ
ธุรกิจการคา  หรือตองการทํางานเป็นลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน ผูเยาวแสามารถขออนุญาตจากผูแทน
โดยชอบธรรมได ซึ่งถาผูแทนโดยชอบธรรมไมอนุญาต  ผูเยาวแมีทางแก   คือยื่นคํารองตอศาล อธิบายเหตุ
ผลตางๆตอศาลเพ่ือใหศาลอนุญาตใหผูเยาวแกระทําการประกอบธุรกิจการคาหรือธุรกิจอ่ืนๆหรือในการทํา
สัญญาเป็นลูกจางในสัญญาจางแรงงาน  และเมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลวความเกี่ยวพันในการประกอบ
ธุรกิจหรือการจางแรงงานของผูเยาวแ ที่ไดกระทําลงไปยอมผูกพันบุคคลภายนอกเสมือนผูเยาวแบรรลุนิติ
ภาวะแลว 
ถาตอมา   ความปรากฏตอศาล หรือผูแทนโดยชอบธรรม วาการประกอบธุรกิจหรือการทํางานของผูเยาวแที่
ไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือไดรับอนุญาตจากศาล  กอใหเกิดความเสียหายถึงขนาด 
หรือเสื่อม เสีย แกผูเยาวแ ผู แทนโดยชอบธรรม อาจบอกเลิกความยินยอม หรือในกรณีที่ศาลอนุญาต 
ผูแทนโดยชอบธรรมอาจรองขอตอศาลใหเพิกถอนการอนุญาต ที่ใหแกผูเยาวแนั้นเสียได 
ในกรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควรผูเยาวแอาจรองขอตอศาลใหเพิก
ถอนการบอกเลิกความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมได 
แมการบอกเลิกความยินยอมโดยผูแทน โดยชอบธรรม หรือการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาล ทําใหฐานะ 
ดั่งบุคคลบรรลุนิติภาวะแลวของผูเยาวแสิ้นสุดลง แตไมกระทบกระเทือนถึงการใดใดที่ผูเยาวแไดกระทําไปแลว
กอนการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิกถอนการอนุญาต 
(3)  คนไรความสามารถ  หมายถึงบุคคลวิกลจริต  คนที่มีจิตไมปกติหรือ สมองพิการไมมีความรับผิดชอบ 
เยี่ยงบุคคลธรรมดา และศาลสั่งใหเป็นบุคคลไรความสามารถ โดยผูมีสวนไดสวนเสียที่จะยื่นคํารองขอตอ
ศาลสั่งใหเป็นคนไรความสามารถไดแก  คูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน ผูปกครอง ผูพิทักษแ หรือพนักงาน
อัยการ และเมื่อศาลไดสั่งใหบุคคลวิกลจริตเป็นผูไรความสามารถแลว ศาลจะสั่งให อยูในความดูแลของผู
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อนุบาล เชน  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  เป็นตน  และกฎหมายไดจํากัดความสามารถในการทํา
พินัยกรรม ของคนไรความสามารถไวเครงครัดกวาผูเยาวแ ตาม  ป.พ.พ. มาตรา 29 บัญญัติวา การใดๆอัน
บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเป็นคนไรความสามารถไดกระทําลง การนั้นเป็นโมฆียะซึ่งมีผลครอบคลุมถึงนิติกรรมทุก
ชนิด แมนิติกรรมประเภทที่ตองทําเองเฉพาะตัว ก็ไมมีขอยกเวน ดังนั้นคนไรความสามารถจึงไมอาจทํานิติ
กรรมใดๆโดยลําพังไดเลย หากมีความจําเป็นตองทํานิติกรรมนั้นตองใหผูอนุบาลเป็นผูทําแทน       
สําหรับคนวิกลจริตที่ยังไมถูกศาลสั่งใหเป็นคนไรความสามารถนั้น มีความสามารถทํานิติกรรมตางๆ ไดมีผล
สมบูรณแตามกฎหมาย ยกเวนนิติกรรมที่คนวิกลจริตไดกระทําลงไปในขณะที่ จริตยังวิกลอยู  และคูกรณีอีก
ฝุายไดรูอยูแลววาผูที่ตนทํานิติกรรมดวยนั้นเป็นบุคคลวิกลจริต นิติกรรมนั้นจึงตกเป็นโมฆียะ  
สรุปวาคนวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเป็นคนไรความสามารถ นิติกรรมที่ทําลงไปเป็นโมฆียะเสมอ คูกรณีจะกลาว
อางวาไมรูไมไดเพราะ คําสั่งศาลสั่งใหคนวิกลจริตเป็นคนไรความสามารถไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
สวนคนวิกลจริตที่ศาลยังไมสั่งใหเป็นบุคคลไรความสามารถ นิติกรรมทําลงไปจะเป็นโมฆียะ ก็ตอเมื่อขณะ
ทํานิติกรรมจริตยังวิกลอยู และคูสัญญาไดรู อยูแลววาคูสัญญาของตนนั้นเป็นบุคคลวิกลจริต  
(4) คนเสมือนไรความสามารถ  
หมายถึง   บุคคลที่เป็นไปตาม  ปพพ.   มาตรา 32 คือตองประกอบดวยองคแประกอบสําคัญ                      
 3 ประการไดแก 
1) มีเหตุบกพรอง  
2) เหตุบกพรองดังกลาว   ทําใหไมสามารถจัดการงานของตนไดหรือจัดการไปในทางเสื่อมเสียของ
ครอบครัว 
3) มีคําสั่งศาลใหเป็นคนเสมือนไรความสามารถ  
สําหรับเหตุบกพรอง ตาม 1)   มี 5 ประการไดแก  

ก.  กายพิการ ไมสมประกอบ เชนหูหนวก ตาบอด แขนดวนเป็นตน  
  ข.  จิตฟใ่นเฟืองไมสมประกอบ หมายถึง ผูที่จิตไมปกติ แตไมถึงกับวิกลจริต รูผิดชอบชั่วดีอยูบาง 
แต  เลอะเลือนบางครั้ง บางคราว มีลักษณะ บาบอๆ ผิดปกติ ไปจากบุคคลธรรมดา เฉพาะในกิจการ
บางอยาง แตในกิจการอยางอ่ืน อาจทําอยางมีสติดี เชน บาแตงตัว  บาวิชา  บาผูชาย   บาผูหญิง   เป็นตน  
   ค. ประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเป็นอาจิณ หมายถึงคนที่มีนิสัยใชจายเงินทองฟุุมเฟือยลางผลาญ
สมบัติ มีรายจายมากกวารายได ตลอดเวลา เป็นประจํามีแตใชทรัพยแสินเปลืองรอยหรอไปทุกที 

  ง.  ติดสุรายาเมา หมายถึงคนที่เสพสุรายาเสพติดจนเป็นนิสัย ละเวนไมได มึนเมาเป็นประจํา
แทบไมมีสภาพเป็นปกติ 

จ.  เหตุอื่นในทํานองเดียวกันตาม 1) ค-ง) เชน 1ฎ.9121/2520   ศาลฎีกาวินิฉัยวา  ค.อายุ  74ปี 
เป็นอัมพาต เคลื่อนไหวรางกายไดเฉพาะ แถบซาย  พูดประโยคยาวๆไมไดเป็นผูไมสามารถจัดการงานได 
เพาะกายพิการ  
บุคคลที่มีเหตุบกพรอง 5 ประการดัง กลาว จนไมสามารถจัดทําการงานโดยตนเองไดหรือจัดการไปในทาง
ที่อาจจะเสื่อมเสียแกทรัพยแสินของตนหรือครอบครัว ผูมีส วนไดสวนเสีย  ไดแก  คูสมรส   บุพการี  
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ผูสืบสันดาน   ผูปกครอง   ผู พิทักษแ  หรือ พนักงานอัยการรองขอตอศาลสั่งใหเป็นคนเสมือนไร
ความสามารถ และเมื่อศาลมีคําสั่งใหบุคคลธรรมดาเป็นคนเสมือนไรความสามารถ แลวจะตองอยูในความ
ดูแลของผูพิทักษแ  ไมสามารถทํานิติกรรมบางชนิดได หากฝุาฝืนนิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ จะตองไดรับความ
ยินยอมจากผูพิทักษแเสียกอนอันเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 34 บัญญัติให  นิติกรรมที่ตองไดรับความยินยอม
ของผูพิทักษแไดแก 1) นําทรัพยแสินไปลงทุน 2) รับคืนทรัพยแสินที่ไปลงทุน ตนเงินหรือทุนอยางอ่ืน 3) กูยืม 
หรือใหกูยืมเงิน ยืมหรือใหยืมสังหาริมทรัพยแอันมีคา 4) รับประกันโดยประการใดๆอันมีผลใหตนตองถูก
บังคับชําระหนี้  5)เชาหรือใหเชาสังหาริมทรัพยแมีกําหนดระยะเวลาเกินกวาหกเดือนหรือ  อสังหาริมทรัพยแ
ที่มีระยะเวลาเกินกวาสาม ปี 6) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอสมควรแก ฐานานุรูปเพ่ือการกุศลหรือ
การสังคม7)  รับการให  โดยเสนหา ที่มีเง่ือนไขหรือคาภาระติดพัน หมายถึงรับการใหโดยเสนหาแตมีภาระ
ที่ตองปฏิบัติมากกวาทรัพยแท่ีไดรับจากการให หรือไมรับจากการใหโดยเสนหาที่ไมมีภาระติดพันใดๆ8)   ทํา
การอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือจะไดมาหรือปลอยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแหรือในสังหาริมทรัพยแอันมีคา 9) 
กอสรางดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารขนาดใหญ 10) เสนอคดีตอศาลหรือดําเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ
เวนแตการรองขอตาม ม.35 หรือการรองขอถอนผูพิทักษแ 11) ประนีประนอม ยอมความหรือมอบขอพิพาท
ใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย นอกจากรายการ  1) ถึง 11)  แลว ผูเสมือนไรความสามารถยังไมสามารถทํา
นิติกรรมโดยลําพังไดตามคําสั่งศาลที่มีไวเป็นพิเศษ ดังนั้น การทํานิติกรรมกับผูเสมือนไรความสามารถตอง
ตรวจดูวามีคําสั่งศาลระบุไวเป็นพิเศษในเรื่องใดบาง  
อยางไรก็ตาม   ในกรณีที่ผูพิทักษแไมยินยอมใหคนเสมือนไรความสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตาม
มาตรา 34 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อคนเสมือนไรความสามารถรองขอศาลจะมีคําสั่งอนุญาตให
กระทําการนั้นโดยไมตองรับความยินยอมจากผูพิทักษแก็ได ถาการนั้นจะเป็นคุณประโยชนแแกผูเสมือนไร
ความสามารถ  

6.1.1.2 ภูมิลําเนา 
ภูมิลําเนา  หมายถึง   ที่อยูตามกฎหมายของบุคคล ปพพ.มาตรา 37 บัญญัติไววา “ภูมิลําเนาของบุคคล
ธรรมดาไดแกถ่ินอันบุคคลนั้นมีสภาพที่อยูเป็นแหลงสําคัญ” 
 ภูมิลําเนาของบุคคลยอมเปลี่ยนแปลงไดแตตองเป็นไปตามหลักเกณฑแที่กฎหมายกําหนด สวนที่อยู
อาศัยนั้นยายไปตามตัวบุคคลวาจะไปพํานัก อาศัยที่ใดจึงเปลี่ยนแปลงงาย ตามตัวบุคคล สําหรับหลักฐาน
แสดงภูมิลําเนาของบุคคลโดยปกติยึดถือทะเบียนบานอันเป็นที่อยูอาศัยของบุคคลนั้น   ภูมิลําเนามี
ความสําคัญ เนื่องจากบุคคลในสังคมตองมีการติดตอสัมพันธแกัน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมาย เชน
การซื้อขาย เชาทรัพยแ  จํานํา  จํานอง  เป็นตน  ซึ่งตองรูภูมิลําเนาเพ่ือประโยชนแในการทําสัญญา การ
ปฏิบัติตามสัญญาและการบังคับคดี โดยบอกกลาวไปยังภูมิลําเนาของบุคคล อันเป็นที่อยูตามกฎหมาย  
หลักเกณฑแในการกําหนดภูมิลําเนามีดังนี้ 
 (1) กรณีบุคคลมีที่อยูหลายแหง ใหถือที่อยูแหลงสําคัญเป็นภูมิลําเนา เชน นาย ก มีแหลงที่อยูเพ่ือ
ประกอบอาชีพที่อุดรธานี  และมีบานพักตากอากาศที่ริมแมน้ําโขง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่ง
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นาย ก และครอบครัวจะไปพักผอน ในชวงหนารอนทุกปี ปีละ ไมเกิน 2 สัปดาหแ เชนนี้ ภูมิลําเนาของนาย  
ก จึงเป็นที่จังหวัดอุดรธานี เพราะเป็นแหลงที่อยูสําคัญ 
(2)  กรณีมีถิ่นทีอยูหลายแหง ซึ่งมีความสําคัญเทาๆ กันใหถือวาถิ่นที่อยูแตละแหงเป็นภูมิลําเนา เชน นาย 
ก เป็นพอคามีรานขายของที่อุดรธานี และที่จังหวัดหนองคาย โดยนาย ก เดินทางไปมาเพ่ือบริหารกิจการ
ทั้ง 2 แหง   
(3) ถาไมปรากฏวาบุคคลมีที่อยูเป็นแหลงสําคัญ ใหถือถิ่นที่อยูเป็นภูมิลําเนา  เชน บี มีอาชีพรับจางทั่วไป 
เดินทางหางานรับจาง ทํางานไปตามจังหวัดตางๆ เสร็จแลวก็เดินทางตอไปเรื่อยๆ ถาในชวงที่นาย  บี 
รับจางทํางานอยูจังหวัดสระแกว ใหถือวาภูมิลําเนา คือ จังหวัดสระแกว 
(4) ภูมิลําเนาของผูเยาวแ คือ ภูมิลําเนาของผูแทนโดยชอบธรรม  ภูมิลําเนาของคนไรความสามารถ คือ 
ภูมิลําเนาของผูอนุบาล 
(5)  ภูมิลําเนาของขาราชการ คือ ถิ่นอันเป็นที่ทําการตามตําแหนงหนาที่อันมีลักษณะเป็นการประจํา เชน 
นายโชคชัย รับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ภูมิลําเนา นายโชค
ชัย คือ จังหวัดอุดรธานี  
(6)  ภูมิลําเนาของผูที่ถูกจําคุก คือ เรือนจําหรือทัณฑแสถานที่ถูกจําคุก 
  6.1.1.3 ชื่อและสถานะของบุคล 
(1) ชื่อ คือ สิ่งที่ใชเรียกขาน เพ่ือจําแนกบุคคลอันเป็นประโยชนแแกการใชสิทธิและปฏิบัติหนาที่ ชื่อบุคคล
ประกอบดวย 1)  ชื่อตัว และชื่อรอง  2) ชื่อสกุล โดยตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับ พระปรมาภิไธย 
พระวรชายา พระราชินี หรือราชทินนาม และไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย โดย เจาบาน หรือมารดา
แจงชื่อคนเกิดในบานหรือนอกบานแลวแตกรณี ตอนายทะเบียนตามแบบพิมพแสูติบัตร เชน นายโชคชัย  
สมบัตร เดชรอด โชคชัยเป็น  ชื่อตัว สมบัตรเป็นชื่อรอง เดชรอดคือ ชื่อสกุล แตในทางปฏิบัติการตั้งชื่อ
บุคคลนิยมตั้งชื่อ ตัว และชื่อสกุลเทานั้น 
(2) สถานะของบุคคล คือ ตําแหนงที่ดํารงอยูของบุคคลในครอบครัวและประเทศชาติ การจําแนกสถานะ
ของบุคคล เพ่ือประโยชนแในการระบุความสามารถ  สิทธิหนาที่ตางๆ  เชน เป็นชาย หญิง ผูเยาวแ บรรลุนิติ
ภาวะ บิดา มารดา บุตร เป็นตน  การระบุสถานะของบุคคล คือ การจดขอความลงในทะเบียนของทาง
ราชการ คือ สํานักทะเบียนทองถิ่น ดังนี้ 1) ในเขตเทศบาล ใหแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่น ณ สํานักงาน
เขตเทศบาล 2) นอกเขตเทศบาล ใหแจงที่สํานักทะเบียนตําบล อันไดแก บานกํานันหรือผูใหญบาน 3) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่น อันไดแก สํานักงานเขต  สถานะของบุคคลที่กฎหมาย
บังคับใหจดทะเบียน ไดแก 
 การเกิดใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่เกิดภายใน 15 วัน  การตายใหเจาบานแจงตอนายทะเบียน
ทองที่ภายใน 24 ช.ม.  การสมรส การหยา การเพิกถอนการสมรส  การรับและการเลิกรับบุตรบุญธรรม    
และการรับรองบุตรใหจดทะเบียนที่สํานักงานเขต ในเขตกรุงเทพมหานคร และที่สํานักงานทะเบียนอําเภอ
สําหรับในตางจังหวัด 
  6.1.1.4 การสิ้นสภาพบุคคล  
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การสิ้นสภาพบุคคลเกิดขึ้นได 2 กรณีไดแก  
(1)  การตายคือการที่บุคคลสิ้นลมหายใจ อวัยวะทุกสวนของรางกาย หยุดการทํางานโดยสิ้นเชิง การตาย
ทําใหบุคคลสิ้น สภาพบุคคล ยอมสิ้นสิทธิและหนาที่ตางๆ  
(2)  การสาบสูญคือการสิ้นสภาพบุคคล ตามผลของกฎหมาย บุคคลใดที่ศาลสั่งใหเป็นคนสาบสูญ  ถือวา 
ถึงความตายโดยผลของกฎหมาย ทั้งที่ความจริงอาจยังไมตายก็ได การที่ศาลจะสั่งใหบุคคลใดเป็นคน
สาบสูญไปนั้น ตองเป็นไปตามหลักเกณฑแที่กฎหมายกําหนดไว 2 กรณี  
1) สภาพการณแปกติ ป.พ.พ.  มาตรา 61 “  ถาบุคคลใดไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู และไมมีใครรู
แนนอนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไมตลอดระยะเวลา 5 ปี เมื่อมีผูมีสวนไดสวนเสีย หรือพนักงานอัยการ
รองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญก็ได เชน  แดงหายไปจากภูมิลําเนาตั้งแต 15 เมษายน 
2556 พอแมไดรับการติดตอครั้งสุดทายเมื่อ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 แลวไมไดขาวอะไรอีกเลย การนับ
เวลา 5 ปีเพื่อรองขอใหศาลสั่งให แดงเป็นคนสาบสูญตอเมื่อครบ 5 ปีก็คือ วันที่ 1 พฤษภาคม  พ. ศ. 2562 
และผูที่  จะรองขอใหศาลสั่งได ตองเป็นผูมีสวนไดสวนเสียหรือพนักงานอัยการ  
2) สภาพการพิเศษ  ป.พ.พ  มาตรา 61 วรรค 2 บัญญัติวา  “ ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือสองปี 
” .ในสถานการณแพิเศษ ถามี 
ก. นับแตวันที่ การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงถาบุคคลนั้นอยูในการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือ
สงครามดังกลาว 
ข.  นับตั้งแตวันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปาง ถูกทําลายหรือ สูญหายไป  
ค.  นับตั้งแตวันที่เกิดเหตุอันตรายแกชีวิตนอกจากที่ระบุไวใน ก. หรือ ข. ไดผานพนไป ถาบุคคลนั้นตกอยู
ในอันตราย เชนวานั้น ตัวอยาง นาย ฉันทแ ทํางานเป็นพนักงานโรงแรมที่เกาะภูเก็ตในวันที่ 12 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2547   สึนามิไดถลมโรงแรม ที่นายฉันทแทํางาน และมีผูคนตายจํานวนมาก แตไมมีใครพบเห็นศพนาย
ฉันทแ  ดังนั้นผูที่มีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจรองขอตอศาลสั่งใหนายฉันทแเป็นคนสาบสูญไดตั้งแต 
วันที่ 12 พฤศจิกายนพ. ศ. 2549  
           6.1.2 นิติบุคคล 
 นิติบุคคลหมายถึง บุคคลที่กฎหมายสมมติข้ึน ใหมีสิทธิและหนาที่เหมือนบุคคล ธรรมดาแตสิทธิและหนาที่
ถูกจํากัด เนื่องจาก มิใชบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ หรือไมสามารถมีสภาพ บุคคลไดเหมือนบุคคลธรรมดานั่นเอง
ตาม  ปพพ. มาตรา 66 บัญญัติวา “ นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคแดังบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย 
ขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง ” ภายใตบทบัญญัติมาตรา 66 นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับ
บุคคลธรรมดา  เวนแตสิทธิและหนาที่โดยสภาพจะพึงมีพึงได เฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น 
 อธิบายวา  นิติบุคคล  ที่มีสิทธิและหนาที่  กอผลผูกพันในทางกฎหมาย   การดําเนินคดี  การมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสิน  ภายใตขอบเขตกฎหมายและขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้น และนิติ
บุคคลสามารถรับผิดไดท้ังคดีแพง และคดีอาญา ยกเวนสิทธิหนาที่ บางอยางที่จะมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดา
เทานั้น เชนการหมั้น การสมรส   เป็นตน 
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  ตาม   ปพพ. มาตรา 66 บัญญัติวา   “นิติบุคคลจะมีขึ้นไดแตดวยอาศัยอํานาจแหงประมวลกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น”  หมายความวานิติบุคคลตั้งข้ึนไดดวยอาศัยกฎหมาย 2 ลักษณะคือ 
  6.1.2.1   กอตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ไดแก ทบวงการเมือง วัดวา
อาราม หางหุนสวนที่จดทะเบียนแลว บริษัทจํากัด สมาคม มูลนิธิ  
  6.1.2.2 กอตั้งตามกฎหมายอ่ืนๆอันเป็นกฎหมายเฉพาะ เชน พรบ. หลักทรัพยแและตลาด
หลักทรัพยแไดบัญญัติใหตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยเป็นนิติบุคคล  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ไดบัญญัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นตน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นไมวาอาศัยอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแหรือกฎหมายอ่ืนจะมีวิธีการตั้ง 2 วิธี    คือ   การตั้งโดยกฎหมายที่
มีผลใหองคแกรนั้นเป็นนิติบุคคลทันทีไมตองทําอะไรอีก เชน  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นนิติบุคคล จึงไมตองดําเนินการอะไรอีกมหาวิทยาลัยราชภัฎจะมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลทันที สวนอีกวิธีหนึ่ง คือการตั้งโดยวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือตองดําเนินการตาม
ขั้นตอน ที่กฎหมายกําหนดไวใหครบถวนแลวจึงจดทะเบียน เพ่ือใหมีฐานะเป็นนิติบุคคลนิติบุคคล เชนการ
จัดตั้งหางหุนสวน บริษัท มูลนิธิ และสมาคม จะตองจดทะเบียน จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
  6.1.2.3  การดําเนินงานของนิติบุคคล  
เนื่องจากนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติ   จึงจําเป็นตองมีบุคคลธรรมดาเป็นผูดําเนินการแทน ในการแสดง
เจตนาเพื่อทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก   ผูแทนของนิติบุคคลไดแสดงเจตนาทํานิติกรรมอันใด อยูภายใต
บทบัญญัติของกฎหมายและภายในขอบวัตถุประสงคแของนิติบุคคลยอมผูกพันนิติบุคคลนั้น 
ผูแทนของนิติบุคคลอาจเรียกชื่อแตกตางกันออกไปเชน   ผูแทนของวัดวาอารามคือเจาอาวาส ผูแทนของ
กระทรวงตางๆคือรัฐมนตรี   ผูแทนหางหุนสวนจดทะเบียนคือหุนสวนผูจัดการ  เป็นตน    
อยางไรก็ตามการดําเนินงานของนิติบุคคลตองดําเนินงาน ใหอยูในกรอบของสิทธิและหนาที่ ซึ่งกําหนดขึ้น
โดยกฎหมาย หรือแมแตวัตถุประสงคแของนิติบุคคลที่จัดขึ้น ตามตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ก็ตองอาศัย
กฎหมายเชนเดียวกันที่ตองดําเนินงานของมติบุคคลใหตรงตรงวัตถุประสงคแหรือขอบังคับ  นิติบุคคลจะ
กําหนดสิทธิหนาที่ตามอําเภอใจ ตนเองไมได  เชน  บริษัทเจาพระยาซีฟููด มีวัตถุประสงคแตามหนังสือ
บริคณหแสนธิ อันไดจดทะเบียนไวคือการคาขายเกี่ยวกับสัตวแน้ํา    ดังนั้น  บริษัทเจาพระยาซีฟููดจะ
ดําเนินการคาขายอยางอ่ืนนอกจากสัตวแน้ําไมได    เพราะนอกวัตถุประสงคแของบริษัท  เป็นตน 
   6.1.2.4  ภูมิลําเนาของนิติบุคคล  ตาม  ปพพ. มาตรา 68 บัญญัติวา  “ภูมิลําเนาของนิติ
บุคคลไดแกถิ่นอันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ   หรือถิ่นที่ตั้งที่ทําการ   หรือถิ่นที่ไดเลือกเอาเป็นภูมิลําเนา
เฉพาะการ ตามขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง”  และมาตรา 68   “ ในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ตั้งทําการหลาย
แหงหรือมีสํานักงานสาขา ใหถือวาถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทําการหรือของสํานักงานสาขาเป็นภูมิลําเนาในสวน
กิจการอันไดกระทํา  ณ  ที่นั้นดวย” 
 ภูมิลําเนาของนิติบุคคลไดแกที่ตั้งสํานักงานใหญ  หรือถิ่นที่ไดเลือกเอาเป็นภูมิลําเนาเฉพาะการใดการหนึ่ง   
ตามขอบังคับหรือ ตราสารจัดตั้ง  นอกจากนั้นสํานักงานสาขาซึ่งอาจมีอยูหรือไมมีในขอบังคับ   หรือตรา
สารจัดตั้ง   ก็เป็นภูมิลําเนาในสวนของกิจการที่ไดกระทํานั้น ได หากไดความวาถิ่นนั้นเป็นที่ตั้งที่ทําการ
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หรือสํานักงานสาขา  ดังนั้นนิติบุคคลจึงมีภูมิลําเนาไดหลายแหง  ไดแก 1)ที่ตั้งสํานักงานใหญ 2) ภูมิลําเนา
เฉพาะการ 3) สํานักงานสาขา 
 เชน ฎ99/2524  หจก  มีสํานักงานใหญอยูที่ สุราษฎรแธานี แตการติดตอขายไมรายพิพาท ทําที่  กทม. ถือ
ไดวา   กทม. เป็นภูมิลําเนาอีกแหงหนึ่ง    จึงฟูองที่ศาลแพงได  สําหรับนิติบุคคลตางประเทศนั้น   
ภูมิลําเนายอมอยูตางประเทศ   แตหากมีสาขาหรือตัวแทนในประเทศไทย    ก็ตองถือไดวามีตัวแทนหรือมี
สาขาในประเทศ ไทยเป็นภูมิลําเนา 
  6.1.2.5  การสิ้นสุดของนิติบุคคล    
การสิ้นสุดของนิติบุคคลธรรมดาคือการตาย หรือการสาบสูญ   สําหรับการสิ้นสุดของนิติบุคคลแบงได  
4 ประการ คือ  
(1)  การเลิกนิติบุคคลตามกฎหมาย  
นิติบุคคลเมื่อเกิดขึ้นตามกฎหมายก็เลิกตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว 
          การเลิกนิติบุคคลมีผลใหนิติบุคคลสิ้นสุดลง  จะตองเป็นไปตามขอกฎหมายกอตั้งนิติบุคคลนั้นๆ  
จะตองไดรับมติที่เอกฉันทแจากที่ประชุมผูถือหุนนิติบุคคลตามกฎหมายอาจมี ขอกําหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดไวมากมาย   เชน   การเลิกบริษัทมูลนิธิที่จะตองมีการชําระบัญชี  นําความใปจดทะเบียน  
เป็นตน   สําหรับนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแตไมไดบัญญัติยกเลิกนิติบุคคลไว   จะเลิกไดก็ตอเมื่อมี
กฎหมายใหเลิก ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลนั้นๆ   เชน พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง   กรม  ในกรณี
นี้ หากมีกฎหมายออกมายกเลิกกฎหมายเกา ทําใหยกเลิกเปลี่ยนแปลงกระทรวง กรม เดิมเป็นกระทรวง
กรมข้ึนมาใหมถือไดวากระทรวงกรมเดิม ไดยกเลิกไปแลว ไมมีสภาพนิติบุคคลอีกตอไป 
(2)  เลิกตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไวในตราสาร  
ในบางกรณี สภาพนิติบุคคลหมดสิ้นไป  ตามวัตถุประสงคแท่ีกําหนดไวในขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง เชนนิติ
บุคคลตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคแ ใด  เมื่อบรรลุวัตถุประสงคแ นิติบุคคลนั้นก็เลิกไป หรือนิติบุคคลจัดตั้งมี
กําหนดเวลา เมื่อครบกําหนดเวลายอมยกเลิกไปเชนกัน 
(3) ยกเลิกโดยคําสั่งศาล  
 ศาลอาจมีคําสั่งใหนิติบุคคลเลิกกันไดจากกรณีดังนี้ เลิกเมื่อ 1) ผูมีสวนไดสวนเสียหรือพนักงานอัยการรอง
ขอตอศาลเนื่องจากนิติบุคคลนั้นกอตั้งขึ้น โดยขัดตอกฎหมายหรือกระทําการฝุาฝืนบทบัญญัติในตราสาร
จัดตั้ง  2) เมื่อศาลพิพากษาใหลมละลาย คือมีหนี้สินลนพนตัว ไมสามารถชําระหนี้ไดและมีหนี้แนนอนจาก 
เจาหนี้รายเดียวหรือหลายๆตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 
(4)  นิติบุคคลรางไป 
นิติบุคคลรางไป   หมายถึง  การที่นิติบุคคลไมไดดําเนินกิจการใดๆแลว ผูแทนนิติบุคคลที่อยูไมได ทําอะไร 
ปลอยใหนิติบุคคลนั้นอยูเฉยๆ ซึ่งถือวามีสภาพนิติบุคคลอยู  หากนิติบุคคลนั้นดําเนินการตอไปยอมได แต 
อยางไรก็ตามกรณีนิติบุคคลไดรางมาเป็นเวลานานนาจะถือวาเป็นการยกเลิกนิติบุคคลโดยปริยาย 
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    6.2  สิทธิ 
 สิทธิ   หมายถึง อํานาจหรือประโยชนแที่ไดรับรองและไดรับการคุมครองในกฎหมาย  ผูทรงสิทธิคือผูที่มี
อํานาจหรือประโยชนแที่กฎหมายใหความคุมครอง   เป็นเหตุใหบุคคลอ่ืน มีหนาที่ตองเคารพในสิทธิของผู
ทรงสิทธินั้น สิทธิที่สําคัญมี 2 ประการคือ  
  6.2.1   บุคคลสิทธิ   หมายถึงสิทธิเหนือบุคคลจะมีลักษณะดังนี้  
    6.2.1.1 เป็นสิทธิที่ใชยันไดแตคูกรณี หมายความวาเป็นสิทธิ ที่ใชบังคับ ไดเฉพาะคูกรณี   
จะไปใชยันบุคคลอ่ืนๆ ที่มิใชคูกรณี มิได เชน ก  ให  ข   ยืมเงินไป 10,000 บาท  เมื่อถึงเวลา  ข.  ไมชําระ
เงินคืน ก ยอมใชสิทธิ์เรียกให ข ชําระหนี้คืนตนได   แตจะไปเรียกรองใหบุคคลอ่ืนๆมาชําระหนี้ตนแทนขอ
ไมได  เป็นตน   

 6.2.1.2  เป็นสิทธิที่เกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุ 
นิติกรรมเป็นการแสดงเจตนาที่จะใหกอผลผูกพันทางกฎหมาย  เชน  ในเรื่องสัญญาตางๆ เป็นตน สิทธิที่
เกิดจากนิติกรรมจึงเป็นสิทธิที่เกิดจาการแสดงเจตนาของบุคคลเพ่ือใหมีผลตามกฎหมาย  สิทธิเกิดขึ้นจาก
นิติเหตุ หมายถึงสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเชน ละเมิด ตัวอยาง  ก.  ประมาทขับรถชน  ข.  ไดรับ
บาดเจ็บ ข มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก   ก.  เป็นตน  
   6.2.1.3  เป็นสิทธิมีวัตถุแหงสิทธิ เป็นการกระทํา หรืองดเวนการกระทํา หรือสงมอบ
ทรัพยแ บุคคลสิทธิเป็นสิทธิเหนือบุคคล บุคคลผูทรงสิทธิ สามารถบังคับใหผูมีหนาที่ ใหทําตามสิทธิที่ตนมีได 
3 ลักษณะคือ  
(1) กระทําการ  
(2) งดเวนกระทําการ 
(3) สงมอบทรัพยแสิน โดย ผูทรงสิทธิจะตองรองขอใหศาลสั่ง เพ่ือใหเป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ สั่งใหกระทํา
การ เชนใหซอมแซมทรัพยแสินที่ชํารุด สั่งใหงดเวนกระทําการเชน ใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง สั่งใหสงมอบ
ทรัพยแสินเชนสงมอบรถยนตแที่ยืมคืนเจาของ   เป็นตน 
  6.2.1.3 เป็นสิทธิที่มีระยะเวลา   หมายความวา บุคคลสิทธินั้นอาจสูญสิ้นไป ถาไมใชสิทธิ 
เรียกรองภายในเวลากําหนด หรือเป็นสิทธิที่มีอายุความ  เชนละเมิด ใหฟูองรองคาเสียหายจากมูลละเมิด
ภายใน 1 ปี นับแตผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะตองใชคาสินไหมทดแทน เป็นตน  

 6.2.2 ทรัพยแสิทธิ   หมายถึง  สิทธิเหนือทรัพยแมีลักษณะสําคัญดังนี้  
  6.2.2.1  เป็นสิทธิที่ใชยันกับบุคคลทั่วไปไดไมจํากัด  เป็นสิทธิที่บุคคลทั่วไป จะตองเคารพ

ตอสิทธิของผูทรงสิทธินั้น เชน  ก  ทรงสิทธิที่เป็นทรัพยแสิทธิ  เชน ก มีกรรมสิทธิ์ ในรถยนตแ  ทุกคนตอง
เคารพสิทธิที่ก็มีอยูใครจะเขาไปรุกรานรบกวนการเป็นเจาของรถยนตแของ  ก.  ไมได   ก.  มีสิทธิที่จะนํา
รถยนตแไปขาย หรือใหผูอื่นเชาก็ไดตามความพอใจของ  ก. 
     6.2.2.2   เป็นสิทธิที่เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น    ไมสามารถเกิดขึ้นจาก
นิติกรรม เหมือนกันบุคคลสิทธิอันเป็นไปตาม   ป.พ.พ. มาตรา 1298 บัญญัติวา “ทรัพยแสิทธิ ทั้งหลาย นั้น
ทานวาจะกอตั้งขึ้นได แตดวยอาศัยอํานาจใน ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน  เชน  กรรมสิทธิ์ ใน
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ทรัพยแสินเป็นทรัพยแสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ  ลิขสิทธิ์เป็นทรัพยแสิทธิตาม  พ.ร.บ. 
ลิขสิทธิ์  (กฎหมาย อื่นตามความใน มาตรา 1298 )  เป็นตน 
     6.2.2.3 เป็นสิทธิที่มีวัตถุแหงสิทธิเป็นทรัพยแสิน เป็นสิทธิที่ผูทรงสิทธิชอบที่จะใชอํานาจ
บังคับเอาแกทรัพยแสินอันเป็นวัตถุแหงสิทธิไดโดยตรง เชน  ก  มี  กรรมสิทธิ์ ในรถยนตแ ก  มีอํานาจที่จะใช 
สิทธิตอรถยนตแของตนเองไดโดยตรง โดยจะเอาไวใชเองให บุคคลอ่ืนเชา หรือให บุคคลอ่ืนยืมหรือจอดทิ้ง
ไวเฉยๆ   ก็ได 
   6.2.2.4   เป็นสิทธิที่ไมสูญสิ้นไปเพราะการไมใชสิทธิ 
 หมายความวา   ในเรื่องทรัพยแสิทธิ กฎหมายไมไดบัญญัติเรื่องอายุความไว   โดยทั่วไปแลวทรัพยแสิทธิไมมี
อายุการเสียสิทธิแตอยางใด   อยางไรก็ตามอาจมีกฎหมายบัญญัติกรณีทรัพยแสิทธิสูญสิ้นไปเพราะอายุความ
ได เชน สิทธิตามมาตรา 1382 เรื่องการครอบครองปรปใกษแ  “บุคคลใดครอบครองทรัพยแสินของผูอ่ืนไวโดย
สงบ  และโดยเปิดเผยดวยเจตนาเป็นเจาของ   ถาเป็นอสังหาริมทรัพยแไดครอบครองติดตอกันเป็นเวลา 10 
ปีถาเป็นสังหาริมทรัพยแไดครอบครองติดตอกันเป็นเวลา 5 ปีไซร  ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์”   
    6.2.2.5   เป็นสิทธิที่วัตถุแหงสิทธิอาจ ไมมีรูปรางก็ได  ตาม  ป.พ.พ มาตรา 137 
บัญญัติวา  “ทรัพยแหมายความวาวัตถุที่มีรูปราง”  สวนมาตรา 138 บัญญัติวา “ทรัพยแสิน หมายความวา   
รวมทั้งทรัพยแและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจตีราคาและอาจถือเอาได”    
คําวา   ทรัพยแ   จึงหมายถึง ทรัพยแสินที่มีตัวตน  สวนคําวา  ทรัพยแสิน   หมายความทั้งทรัพยแสินที่มีตั วตน
และทรัพยแสินที่ไมมีตัวตน  ตามที่นักศึกษาเรียนมาในวิชาบัญชี คําวาทรัพยแสิทธิ วัตถุแหงสิทธิ เป็น
สินทรัพยแทั้งที่เป็นสินทรัพยแที่มีตัวตน จับตองสัมผัสได เชน กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยแหรืออสังหาริมทรัพยแ 
และสิทธิในทรัพยแสินที่ไมมีตัวตน เชน  ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ ใน เครื่องหมายการคา เป็นตน   
โดยสรุป   ทรัพยแสิทธิ หมายถึง  สิทธิเหนือทรัพยแสินที่ใชยันบุคคลไดโดยทั่วไป  ทรัพยแสิทธิเกิดขึ้นโดยผล
ของกฎหมายเทานั้นและไมเสียสิทธิไปเพราะ อายุความ  ทรัพยแสิทธิมีวัตถุแหงสิทธิเป็นทรัพยแสินที่มีรูปราง
และทรัพยแสินที่ไมมีรูปรางก็ได  เชน กรรมสิทธิ์  ลิขสิทธิ์  สิทธิในเครื่องหมายการคา  เป็นตน 
บุคคลสิทธิหมายถึง สิทธิเหนือบุคคล ใชยันไดเฉพาะคูกรณีอาจเกิดจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  มีวัตถุแหง
สิทธิ เป็นการกระทํา งดเวนการกระทํา และสงมอบทรัพยแสิน บุคคลสิทธิอาจเสียสิทธิเนื่องจากอายุความ  
คือไมใชสิทธิภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด   บุคคลสิทธิที่เกิดจากนิติกรรม  เชน  สัญญาซื้อขาย  เชาซื้อ  
จํานอง บุคคลสิทธิที่เกิดจากนิติเหตุ   เชน   บุคคลสิทธิที่เกิดจากการละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิ
ควรได  เป็นตน 

7 สรุป 
 กฎหมายเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม เนื่องจากมีกระบวนการและ
สภาพบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ  ระบบกฎหมายที่สําคัญ มี สองระบบคือ  ระบบคอมมอนลอรแ กับระบบ 
ชีวิลลอรแ  สําหรับประเทศไทยถือเป็นระบบกฎหมาย ชีวิลลอรแ สําหรับการจัดหมวดหมูของกฎหมายจัดได
หลายประเภทแลวแตวาจะใชหลักเกณฑแใด กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นแมบทในการ
ปกครอง กฎหมายอื่นจะออกมาขัดแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไมได 
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 กฎหมายธุรกิจเป็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมเพ่ือแสวงหากําไร แบงไดเป็น 4 
สาระ คือ 1) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคแกรธุรกิจ 2) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 
3) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจ 4) กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ 
บุคคลหมายถึง สิ่งที่มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายแบงออกเป็นบุคคลธรรมดา อันหมายถึง คนธรรมดาทุก
เพศทุกวัยและนิติบุคคล หมายถึง บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้น ใหมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย แตอาจถูก
จํากัดสิทธิและหนาที่บางประการไมใหมีเหมือนบุคคลธรรมดา                       
           สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือประโยชนแที่กฎหมายใหความคุมครอง แบงเป็น 2 ประเภท คือ บุคคล
สิทธิหมายถึง หมายถึงสิทธิเหนือบุคคลใชยันไดเฉพาะคูกรณีและทรัพยแสิทธิหมายถึง สิทธิเหนือทรัพยแสินที่
ใชยันบุคคลทั่วไป 
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คําถามท้ายบทที่ 1 
1. ทานคิดวาเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมชนิดใด มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ระบบกฎหมายคอมมอนลอรแ แตกตางกับระบบซีวิลลอรแอยางไร 
3. ในการจัดหมวดหมูกฎหมายสามารถใชหลักเกณฑแใดไดบางและแตละหลักเกณฑแแบงกฎหมายออกเป็นกี่
ประเภท 
4. กฎหมายไทยจัดลําดับศักดิ์สูงต่ําของกฎหมายไวอยางไร 
5. กฎหมายธุรกิจคืออะไร แบงไดเป็นกี่กลุมสาระ 
6. บุคคลหมายถึงอะไร แบงไดเป็นกี่ประเภท 
7. บุคคลธรรมดา แบงตามความสามารถของบุคคลไดเป็นกี่ประเภท 
8. คนเสมือนไรความสามารถท่ีเกิดจากเหตุบกพรองใดบาง 
9. บุคคลธรรมดา สิ้นสภาพบุคคล เมื่อใด 
10. ใหอธิบายความหมายของนิติบุคคล 
11.นิติบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อใดบาง 
12. อธิบายความหมายของสิทธิ 
13. บุคคลสิทธิแตกตางจากทรัพยแสิทธิอยางไร 
14. ใหอธิบายความหมายของทรัพยแสิน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 2 
เนื้อหาประจําบท 

1.นิติกรรม 
2.โมฆะกรรมและโมฆียกรรม 
3.โมฆียกรรม 
4.สัญญา 
5.มัดจําและเบี้ยปรับ 
6.ผลของการบอกเลิกสัญญา 
7.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายความหมายของนิติกรรมได 
2.อธิบายเหตุที่ทําใหนิติกรรมเป็นโมฆะกรรมและโมฆียกรรมได 
3.อธิบายความหมายของสัญญาได 
4..อธิบายความหมายของมัดจําและเบี้ยปรับได 
5.อธิบายเหตุแหงหารเลิกสัญญาได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 2 
นิติกรรม สัญญา 

บทนํา 
ในการประกอบธุรกิจนั้น ผูประกอบการจะมีความเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝุาย ทั้งลูกหนี้ เจาหนี้ คูคา ผูมี
สวนไดเสียตางๆ ตลอดจน ความเก่ียวของสัมพันธแกันเองของผูเป็นเจาขององคแกรธุรกิจ เพ่ือใหมีกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนในสังคม อันเป็นผลประโยชนแตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของชาติ ในการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ระหวางบุคคลตางๆ ตลอดจน ความเกี่ยวของ
สัมพันธแกันเองของผูเป็นเจาของธุรกิจจะตองดําเนินการใหเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อผูกนิติ
สัมพันธแขึ้นระหวางกัน หรือเรียกวาการทํานิติกรรมสัญญา ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป 
1นิติกรรม  
            ตาม ปพพ.มาตรา 149 บัญญัติไว “นิติกรรมหมายความวา การใด ๆ อันทําลงโดยชอบดวย
กฎหมายและดวยใจสมัคร  มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธแขึ้นระหวางบุคคล เพ่ือจะกอ เปลี่ยนแปลง  
โอนสงวน หรือ ระงับซ่ึงสิทธิ ” สมารถแยกอธิบายลักษะทั่วไปของนิติกรรม ดังนี้ 
  1.1 ต้องมีการกระทําโดยเจตนาภายในของบุคคลให้ปรากฏ เพ่ือใหผูอ่ืนทราบถึงเจตนาภายใน
ของบุคคล 
นั้นวาประสงคแใหเกิดผลทางกฎหมายอยางไร เชน ตกลงซื้อขาย ดวยวาจา ทําหนังสือสัญญาเป็น 
ลายลักษณแอักษรหรืออาจเป็น การแสดงเจตนาโดยปริยาย. 
 1.2 เป็นการแสดงเจตนา โดยชอบด้วยกฎหมาย ตองกระทําใหถูกตองตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เชน ผูทํานิติกรรมตองมีความสามารถตามกฎหมาย นิติกรรมแตละประเภทตองทําใหถูกตองตาม
แบบที่กฎหมายกําหนด เป็นตน  
 1.3 ต้องแสดงเจตนาโดยสมัคใจ เป็นการแสดงเจตนาโดยสมัคใจมิไดสําคัญผิด ถูกฉอฉล 
หลอกลวง หรือบังคับขมขู 
 1.4 เจตนามุ่งโดยตรงต่อการผูกสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ทํานิติกรรมตองการใหผลทางกฎหมาย
อยางแทจริงมิใชเพียงลอเลน หรือตามมารยาท 
 1.5 ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ 
  1.5.1  การกอสิทธิ หมายถึง การทําใหเกิดสิทธิ  เชนสัญญาซื้อขายกอใหเกิดสิทธิแกผูซื้อ
ในการไดรับทรัพยแสินที่ซื้อ สวนผูขายกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับชําระราคา เป็นตน 
  1.5.2  การเปลี่ยนแปลงสิทธิ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิทธิที่เคยมีอยูแลวเป็นสิทธิอยาง
อ่ืน เชน ก. กูยืมเงินจาก ข. แตไมมีเงินชําระจึงขอชําระเป็นขาวสารแทน ข. ตกลงเป็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ของ ข. จากการรับชําระเงินเป็นชําระขาวสารแทน เป็นตน 
  1.5.3 การโอนสิทธิ หมายถึง การโอนสิทธิที่มีอยูใหกับบุคคลอื่น  เชน ก. ยืมเงิน ข. แต ข. 
ไดโอนสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้จาก ก. ใหกับ ค. เป็นผูชําระหนี้แทน เป็นตน 
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  1.5.4 การสงวนสิทธิ หมายถึง การกระทําใหสิทธิที่มีอยูเดิมคงอยูตอไป  เชน การรับ
สภาพหนี้ของลูกหนี้ ทําใหเจาหนี้ยังสิทธิรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตอไป เป็นตน 
  1.5.5 การระงับสิทธิ หมายถึง การทําใหหมดสิ้นไปซึ่งสิทธิที่มีอยูเดิม เชน การปลดหนี้ 
ทําใหสิทธิที่ไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้หมดไป เป็นตน 

2 โมฆะกรรม 
 การแสดงเจตนาทํานิติกรรมเพ่ือใหมีผลผูกพันตามกฎหมายนั้น จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด หากการทํานิติกรรมไดกระทําขึ้นโดยฝุาฝืนกฎหมายหรือขัดกับหลักเกณฑแที่กฎหมายกําหนด  จะ
ทําใหนิติกรรมนั้นไมสมบูรณแเป็นโมฆะหรือโมฆียะ 
  2.1 นิติกรรมที่เป็นโมฆะหรือโมฆะกรรม 
 โมฆะคือการกระทําที่เสียเปลาไมมีผลในทางกฎหมายไมกอใหเกิดการเคลื่อนไหวแหงสิทธิและ
หนาที่  ของคูกรณีที่เขาทํานิติกรรม หรือนิติกรรมที่เสียเปลามาตั้งแตตนไมมีผลใดๆเลย  เหตุที่ทําใหนิติ
กรรมเสียเปลาเป็นโมฆะ แยกได 3 กรณ ี
                  2.1.1 นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคแเป็นการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย  เป็นการพนวิสัย  หรือ
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (ปพพ. มาตรา 150) 
  2.1.1.1  นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคแเป็นการตองหามตามกฎหมาย หมายถึงการทํานิติ
กรรมที่มีความมุงหมายหรือผลประโยชนแสุดทายที่ผูทํานิติกรรมตองการนั้น  มีกฎหมายบัญญัติหามไวแลว
อยางชัดเจน เชน  สัญญาจางฆาคน  สัญญาซื้อขายเฮโรอีน สัญญากูยืมเงินคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนดยอมเป็นโมฆะ  เป็นตน 
         คําพิพากษาฎีกาที่ 2120/2559 (นิติกรรมต้องห้ามตามกฎหมาย) 
การที่โจทกแและจําเลยทําสัญญาเชาซื้อที่ดินขณะอยูในกําหนดระยะเวลาหามโอนตามกฎหมาย ซึ่งตาม
ลักษณะของสัญญากอใหเกิดสิทธิเรียกรองในอันที่จะบังคับใหจําเลยจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ
เสียสิทธิการครอบครองที่ดิน ซึ่งขัดกับเจตนารมณแองกฎหมายที่ตองการใหผูที่ ไดรับสิทธิใชที่ดินนั้นเป็น
เคหะสถานและประกอบอาชีพ และพฤติการณแของโจทกแและจําเลยกอนทําสัญญาที่ไปขอจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีขอหามโอน เห็นไดวาเป็นการทํานิติกรรมที่มีเจตนา
ที่จะโอนที่ดินกัน แมจะมีเงื่อนไขใหจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันเมื่อชําระคาเชาที่ดินครบถวน อันเป็น
ระยะเวลาภายหลังพนกําหนดระยะเวลาหามโอนตามกฎหมายก็ตาม ก็เป็นการจงใจหลีกเลี่ยงขอกําหนด
หามโอนตามกฎหมาย จึงเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงคแตองหามชัดแจงโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตาม ปพพ. 
มาตรา 150 โจทกแจึงไมอาจยกนิติกรรมอันเป็นโมฆะดังกลาวขึ้นเป็นขออางเพ่ือบังคับใหจําเลยโอนที่ดิน แก
โจทกแได 
      2.1.1.2 นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคแเป็นการพนวิสัย 
 การพนวิสัย หมายถึง สิ่งที่เป็นไปไมไดซึ่งอาจเป็นสาเหตุจากธรรมชาติหรือกฎหมายบัญญัติหามไว
ก็ได และตองเป็นการพนวิสัยอยางเด็ดขาด คือไมมีทางปฏิบัติไดเลย การพนวิสัยจะตองเกิดขึ้นในขณะทํา
นิติกรรมหรือกอนทํานิติกรรม เชน ทําสัญญาจางใหเป็นไปเก็บดวงดาวบนทองฟูา  เป็นการพนวิสัย หรือ  ก  
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ทําสัญญาซื้อรถบรรทุกจาก ข  ซึ่งเป็นเจาของรถบรรทุกกําลังวิ่งขนสินคาและไดเกิดอุบัติเหตุพั งพินาศสิ้น
ในขณะทําสัญญา  ซึ่งทั้ง  ก  และ  ข  ยังไมทราบ  สัญญาซื้อขายดังกลาวตกเป็นโมฆะ  เพราะทรัพยแที่ซื้อ
ขายนั้นสูญสิ้นไปแลว  ไมมีทางท่ีสัญญาซื้อขายจะเกิดขึ้นได  เป็นตน  
หากพนวิสัยเกิดข้ึนหลังจากทํานิติกรรม  จะไมทําใหนิติกรรมนั้นโมฆะ  เป็นแตเพียงทําใหการชําระหนี้เป็น
การพนวิสัย  เชน  ก  ทําสัญญาขายมาให  ข  ในขณะทํานิติกรรม มา ยังมีชีวิตอยู  นิติกรรมดังกลาวจึงไม
พนวิสัย  แตพอตกต่ํา  มาตัวนั้นไดตายไป   จึงทําใหการชําระหนี้   เป็นการพนวิสัย 
      2.1.1.3 วัตถุประสงคแเป็นการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 ในการพิจารณาวา นิติกรรมใดมีวัตถุประสงคแขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนนั้น ไมมีกฎหมายกําหนดไว จึงตองเป็นดุลยพินิจขอองศาลที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยอาศัย
ความรูสึกนึกคิด ของบุคคลทั่วไปเป็นเกณฑแ ในการวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยการกระทํา
ที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนยอมตกเป็นโมฆะ เชน ความสงบเรียบรอยในทางการเมือง การ
ปกครอง ความสงบเรียบรอยตอสถาบันครอบครัว ความสงบเรียบรอยทางเศรษฐกิจ เป็นตน สําหรับ การ
ขัดขวางศีลธรรมอันดีงามของประชาชน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 4899/2551 (นิติกรรมที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ ศีลธรรมที่ดี) ที่วินิจฉัย
วา ขอตกลงที่จะยินยอมใหโจทยแทั้งสองระบุจํานวนคาเชาใหต่ํากวาความเป็นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
เงินได ซึ่งเป็นหนาที่ของพลเมืองไทยตามกฎหมายนั้น ยอมเป็นขอตกลงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นตน 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 2065/2527 ที่วินิจฉัยวา การจัดหาหญิงสงไปเป็นนางบําเรอพวก เศรษฐีใน
ฮองกง เป็นมูลหนี้ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่  921/2542 (นิติกรรมที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมที่ดี)นิติ
กรรมที่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 150 นั้นนอกจากเป็นกรณีที่มี
วัตถุประสงคแเป็นการตองหามชัดแจง โดยกฎหมายหรือเป็นการพนวิสัยแลวยังมีกรณีที่เป็นการขัดตอ ความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกดวย ซึ่งหมายความวา แมการกระทํานั้นจะไมเป็นการ
ตองหามชัดแจง ตามที่กฎหมาย บัญญัติไวเลย แตถาเป็นการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนแลวนิติกรรมนั้นก็ยอม ตกเป็นโมฆะเชนกัน แมการที่โจทกแเรียกคาจางวาความจากจําเลยโดย
ใช วิธีการแบงเอาสวนจากทรัพยแสินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได จากคูความนั้นจะไมเป็นการขัดตอ
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และขอบังคับสภาทนายความวาดวยมารยาททนายความ พ.ศ. 
2529 สัญญาจางวาความจึงไมตกเป็นโมฆะเพราะเหตุ ดังกลาวก็ตาม แตสัญญาจางวาความฉบับพิพาท ซึ่ง
เดิมโจทกแมิไดมีสวนไดเสียในที่ดินที่จําเลยกับบุคคลอ่ืนพิพาทกันเลย   การที่โจทกแไดคาจางวาความเป็น
ที่ดิน 200 ตารางวาอันเป็นสวนหนึ่งของที่ดินที่จําเลยพิพาทกับบุคคลอ่ืนนั้น ยอมทําให โจทกแเป็นผูเขาไปมี
สวนไดเสียในที่ดินดังกลาวโดยตรง เพราะ หากจําเลยตองแพคดีแลว โจทกแก็จะไมไดคาจางวาความ
เนื่องจาก จําเลยพิพาทกับบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับที่ดินที่โจทกแจะไดรับสวนแบง เป็นคาจางตามฟูองนั้นทั้งแปลง 
ดังนี้ สัญญาจางวาความฉบับพิพาท จึงมีลักษณะเป็นการรับโอนสิทธิในการดําเนินคดีของจําเลย มาจัดการ
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ใหโดยขอรับสวนแบงจากที่ดินดังกลาวเป็นคาตอบแทน เมื่อจําเลยชนะคดี อันเป็นการชวยเหลือ  ยุยง
สงเสริมใหบุคคลอ่ืน เป็นความกันวัตถุประสงคแของสัญญาจางวาความดังกลาวจึงขัดขวางตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีองประชาชนยอมตกเป็นโมฆะ 
อยางไรก็ตาม มีนิติกรรมบางอยางถึงแมจะมีความแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย บางกรณีอาจไมเป็น
โมฆะก็ไดดัง ปพพ. มาตรา 151 บัญญัติไว “การใดเป็นการแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถามิใช
กฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไมเป็นโมฆะ” 
เชน ตาม ปพพ มาตรา 457 บัญญัติวา “คาฤชาธรรมเนียมทําสัญญาซื้อขายนั้น ผูซื้อผูขายพึงออกใชเทากัน
ทั้งสองฝุาย”แตถาในสัญญาซื้อขายตกลงกันใหผูขายเป็นผูออกคาฤชาธรรมเนียมฝุายเดียว ขอตกลง
ดังกลาวใชไดไมเป็นโมฆะเพราะแมวาจะตกลงแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายแตไมใชกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชน 
      2.1.1.4 นิติกรรมที่ไมทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว ตาม ปพพ. มาตรา 152 บัญญัติวา 
“การใดมิไดทําใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายบังคับไว การนั้นเป็นโมฆะ” เชน ก ตกลงขายบานพรอมที่ดิน
ให ข โดย ก ไดรับชําระราคาเรียบรอยและ ข ไดเขาไปอยูอาศัยในบานดังกลาวแลว แตสัญญาซื้อขายบาน
พรอมที่ดินระหวาง ก กับ เป็นโมฆะเนื่องจาก ปพพ. มาตรา 456 บัญญัติวา “ การซื้อขายอสังหาริมทรัพยแ 
ถามิไดทําเป็นหนังสือ และจดทะเบียนตอเจาหนาที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ใหใชถึงซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแตหาตน
ขึ้นไป  ทั้งซื้อขายแพ และสัตวแพาหนะดวย” กรณี การซื้อขาย อสังหาริมทรัพยแที่กําหนดวาจะตองทําเป็น
หนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่จะเป็นประโยชนแตอรัฐบาลในการควบคุมทะเบียนทรัพยแสินที่สําคัญๆ   
ตลอดจนการควบคุมการจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพยแ ใหถูกตองชัดเจน สําหรับประชาชน
โดยทั่วไปสามารถตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธแใน อสังหาริมทรัพยแนั้นๆ  กอนตกลงทําสัญญาซื้อขายเพ่ื อ
ปูองกัน การหลอกลวง อันเป็นปใญหาความไมชอบธรรมในสังคมได จึงตองกําหนดหลักเกณฑแหรือแนบใบ
การทํานิติกรรมไว  
       2.1.1.5 นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาบกพรอง 
โดยหลักแลวนิติกรรมจะตองเกิดจากการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธแ ดวยใจสมัคร จึงมีผลบังคับได ถาขาด
เจตนาหรือแสดงเจตนาโดยบกพรองยอมทําใหนิติกรรมเป็นโมฆะ การแสดงเจตนาบกพรองมี  4 กรณี คือ  
(1) เจตนาซอนเรน อันเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 154 บัญญัติวา “การแสดงเจตนาใดแมในใจจริง ผูแสดง
เจตนา มิไดเจตนาใหตนเองตองผูกพันตามที่ไดแสดงออกมาก็ตาม หาเป็นมูลเหตุใหการแสดงเจตนานั้นเป็น
โมฆะ ไมเวนแตคูกรณีอีกฝุายหนึ่งจะไดรูถึงเจตนาอันซอนอยูในใจของผูแสดงนั้น” การแสดงเจตนาที่ไมตรง
กับเจตนาที่แทจริงภายในจิตใจ เรียกวา เจตนาซอนเรน ซึ่งผูแสดงเจตนาจะตองผูกพันตนตามที่แสดง
ออกไป เจตนาที่แสดงออกไปนั้นทําใหนิติกรรมสมบูรณแ ยกเวนวาคูกรณีอีกฝุายไดรูถึงเจตนาอันซอนเรน
ภายในใจของผูแสดงเจตนานั้น จึงทําใหนิติกรรมเป็นโมฆะ ซึ่งจะตองพิสูจนแเป็นกรณีๆไป เชน ไก แกลงขอ
ซื้อรถยนตแจากไข เพ่ือจะทดลองใจไขหรือลอไขเลนๆวาจะกลาขายรถยนตแที่ชอบรักที่สุดหรือไม   การแสดง
เจตนาของไก เชนนี้มีผลสมบูรณแบังคับได ไมเป็นโมฆะ เวนแตถาไขรูอยูวาไกพูดขอซื้อรถยนตแเพ่ือทดลองดู
ใจเทานั้น  การแสดงเจตนาของไกจึงเป็นโมฆะ เป็นตน 
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คําพิพากษาฎีกาที่   967/2537 (เจตนาซอนเรน) 
จําเลยที่ 1 ไดยื่นซอง ประกวดราคาเสนอขายเสาไฟฟูาคอนกรีตอัดแรงใหโจทกแตามใบเสนอราคาเมื่อวันที่ 
4 มีนาคม 2530 โดยเสนอรับคําเสนอราคานั้นไดภายใน 120 วันนับแตวันที่เสนอราคาคือภายในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2530 ตอมากอนครบกําหนดระยะเวลา 120 วันนั้นจําเลยที่ 1 และโจทกแไดตกลงขยาย
ระยะเวลาการยืนราคาตามใบเสนอราคาออกไปจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2530 จําเลยที่ 1 จึงตองผูกพันตอ
โจทยแตามคําเสนอของตนในใบเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาที่ไดมีการขยายการยืนราคาออกไปนั้น 
การตกลงขยายระยะเวลายืนราคาตามใบเสนอราคาออกไปมิใชเป็นการผัด  หรือผอนเวลา  หรือผอนผัน
การปฏิบัติตามประกาศประกวดราคา  จําเลยที่3 ผูค้ําประกันจึงตองผูกพันตอโจทกแตามสัญญาค้ําประกัน
ตลอดเวลาที่จําเลยที่ 1 ตองรับผิดชอบตอโจทกแในการยื่นซองประกวดราคา  แมในใจจริงจําเลยที่3 เจตนา 
ค้ําประกันจําเลยที่ 1 ภายในกําหนดระยะเวลา120 วัน  นับแตวันที่4 มีนาคม 2530 มิไดเจตนาค้ําประกัน
จําเลยที่1 ตลอดเวลาที่จําเลยที่1 ตองรับผิดตอโจทกแตามประกาศประกวดราคาก็ตาม แตตามสัญญาค้ํา
ประกันก็มิไดกําหนดระยะเวลาค้ําประกันไวเพียง 120วัน นับตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2530  แตจําเลยที่3 
กลับทําสัญญาค้ําประกันโดยแสดงเจตนาวาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่จําเลยที่ 1 ต อง
รับผิดชอบตอโจทกแตามประกาศประกวดราคา  ที่ไดแสดงเจตนาออกมา การที่โจทกแไดคืนหนังสือสัญญาค้ํา
ประกันใหแกจําเลยที่ 3 ดวยความเขาใจผิดของพนักงานโจทกแ  ซึ่งโจทกแมิไดมีเจตนาประสงคแจะปลดหนี้
ใหแกจําเลยที่ 3 แมจําเลยที่ 3 ไดรับหนังสือสัญญาค้ําประกันซึ่งเป็นเอกสาร อันเป็นหลักฐานแหงหนี้คืนไป  
ซึ่งเขาขอสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 327 วรรคสามวา หนี้นั้นเป็นอันระงับ
สิ้นไปแลวก็ตาม แตขอสันนิษฐานตามบทบัญญัติดังกลาวมิใชขอสันนิษฐานเด็ดขาด  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏ
วาขณะนั้น โจทกแสงหนังสือสัญญาค้ําประกันคืนจําเลยที่ 3 จําเลยที่1 ยังไมไดทําสัญญา ซื้อขายกับโจทกแ 
ตามกําหนดนัดใหถูกตอง จําเลยที่1 ยังตองรับผิดชําระหนี้ตอโจทกแตามประกาศประกวดราคาอยู   และ
จําเลยที่3ผูค้ําประกันยังไมหลุดพนจากความรับผิดในหนี้ดังกลาวตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ
มาตรา 698 จําเลยที่ 3 จะอางวาเมื่อไดรับเวนคืนตนฉบับหนังสือสัญญาค้ําประกันจากโจทกแโดยสุจริต  
จําเลยที่3ก็หลุดพนจากความรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกันแลวหาไมได 
(2) เจตนาลวง 
ตาม ปพพ มาตรา 155 บัญญัติวา “การแสดงเจตนาลวง โดยสมรูรวมคิดกับคูกรณีอีกฝุายตกเป็นโมฆะ” 
คําวาลวง หมายถึง สมรูกันท้ัง 2 ฝุาย แกลงทํานิติกรรมปลอมๆ ซึ่งความจริงไมมีนิติกรรมนั้นเกิดขึ้น แตทํา
ไปเพื่อหลอกผูอ่ืนใหเชื่อวาเป็นจริง กฎหมายจึงบัญญัติใหการแสดงเจตนาลวงตกเป็นโมฆะ เชน 
ก สมรูกับ ข ที่เป็นพี่ชาย โดยให ก ทําสัญญาขายท่ีดิน ก ให ข ทั้งที่ไมมีการซื้อขายกันจริง  ทั้งนี้เพ่ือหลอก
เจาหนี้ ของ ก มิใหมาฟูองยึดที่ดินดังกลาว ชําระหนี้ สัญญาซื้อขาย ระหวาง ก กับ ข จึงเป็นการแสดง
เจตนาลวงยอมตกเป็นโมฆะ 
คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 165/2527 (ตัวอยางเจตนาลวง) 
 โจทกแตองการกูเงินจําเลย จําเลยไมมีเงิน จึงตกลงซื้อขายที่พิพาทมี นส 3 ก เพ่ือจําเลยจะไดนํา นส 3 ก 
ไปยืมเงิน เพื่อมาใหโจทกแกู หลังจากนั้นอีก 4 วัน โจทกแมารับเงินจากจําเลย แลวโจทกแจําเลยทําสัญญาขาย
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ฝากที่พิพาทกันเอง ดังนั้นถือไดวา การทําสัญญาซื้อขายที่พิพาทเพ่ืออําพรางสัญญาขายฝาก สัญญาซื้อขาย
จึงเป็นการแสดงเจตนาลวง ดวยสมรูกันระหวางคูกรณี ที่จะไมผูกพันตามเจตนาที่แสดงออกมานั้นยอมตก
เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา 118 วรรคแรก  
 สําหรับ ผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก จากการที่คูกรณีมิไดแสดงเจตนาเป็นไปตาม ปพพ 
มาตรา 155 วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่ง ทําขึ้นเพ่ืออําพรางนิติกรรมอ่ืน ให
นําบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอําพรางมาบังคับใช” 
หมายความวา ถาผูแสดงเจตนาทั้งสองฝุายสมคบกันแสดงเจตนาทํานิติกรรมสองอัน อันหนึ่งเปิดเผยแตเป็น
นิติกรรมไมตองการ อีกอันหนึ่งที่ถูกปกปิดเป็นนิติกรรมที่ตองการ ผลในทางกฎหมายใหนํานิติกรรมที่ถูก
ปกปิดหรือนิติกรรมอําพรางมาบังคับใช 
คําพิพากษาฎีกาที่ 6342/2552 (ตัวอยาง นิติกรรมอําพราง) 
ท. มีเจตนายกที่ดินใหแกจําเลย แตจดทะเบียนนิติกรรมเป็นการขาย ดังนั้น ถือไดวา การจดทะเบียนนิติ
กรรมการขายที่ดิน เพ่ืออําพรางนิติกรรมให ดังนั้น นิติกรรมขายที่ดินยอมเป็นการแสดงเจตนาดวยสมรูกัน
ระหวางคูกรณี ยอมเป็นโมฆะตาม ปพพ มาตรา 155 วรรคหนึ่ง สวนนิติกรรมตองบังคับตามบัญญัติของ
กฎหมายที่ถูกอําพรางตาม ปพพ วรรคสอง การที่ ท. จดทะเบียนนิติกรรมขายมีวัตถุประสงคแในการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินคือที่ดิน เชนเดียวกับนิติกรรมให ตางกันเพียงวามีคาตอบแทนแกกันหรือไม เทานั้น 
ยอมถือไดวา การจดทะเบียนขายดังกลาว เป็นการทําหนังสือและจดทะเบียนสําหรับการใหที่ถูกอําพราง
โดยอนุโลม นิติกรรมการใหที่ดินระหวาง ท. และจําเลย จึงไมเป็นโมฆะ และมีผลบังคับตาม ปพพ. มาตรา 
155 วรรคสอง 
(3) นิติกรรมที่เกิดจากการสําคัญผิด 
 การสําคัญผิดเป็นการแสดงเจตนาเพราะเขาใจผิดไปเอง ไมไดมีใครมาลวงหรือมาหลอก นิติกรรม
ประเภทนี้หาไดเกิดผลตามที่คูกรณี เจตนาตั้งใจจะใหเกิดไม ซึ่งเทากับวาไมตรงกับเจตนาของคูกรณี 
บทบัญญัตใิน ปพพ มาตรา 156 บัญญัติวา “การแสดงเจตนา โดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญแหงนิติ
กรรม เป็นโมฆะ” การที่จะถือวาสําคัญผิดอยางไร ถือเป็นสําคัญของนิติกรรม พิจารณาไดจากวา ถาไมมี
การสําคัญผิดสิ่งนั้นแลว ผูแสดงเจตนาจะไมเขาทํานิติกรรมนั้นเลย ซึ่งการสําคัญผิดในสาระสําคัญที่จะทําให
นิติกรรมเป็นโมฆะมีการสําคัญผิดในสาระสําคัญ 3ประการ คือ สําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม สําคัญผิด
ในตัวบุคคลที่เขาทํานิติกรรม และสําคัญผิดในตัวทรัพยแอันเป็นวัตถุแหงนิติกรรม เชน ก อานหนังสือไมออก 
ตองการขายที่ดินแปลง A ให ข แตไปลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายที่ดินแปลง B สัญญาซื้อขายนั้นเป็น
โมฆะ (สําคัญผิดในตัวทรัพยแ) หรือ ก. อานหนังสือไมออกตองการให ข เชาบาน แตไดไปลงลายมือชื่อใน
สัญญาซื้อขายบาน สัญญาซื้อขายนั้นเป็นโมฆะ(สําคัญในลักษณะหรือประเภทนิติกรรม ) เป็นตน  
(4) นิติกรรมที่มีเงื่อนไขไมสมบูรณแ มี 4 กรณี คือ 
1) เงื่อนไขไมชอบดวยกฎหมาย เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 188 บัญญัติวา “นิติกรรมใดมีเงื่อนไขอันไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ” นิติ
กรรมที่มีเงื่อนไขไมวาจะเป็นเงื่อนไขบังคับกอน หรือเงื่อนไขบังคับ หลัง ถาเงื่อนไขดังกลาวไมชอบดวย
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กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น เชน ก. จะขายคอนโดให ข ในราคาถูก 
100,000 บาท ถา ก ไปฆา ค คูอริของ ข ไดแลว นิติกรรมดังกลาวตกเป็นโมฆะ  
2) เงื่อนไขเป็นพนวิสัย เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 189  วรรคแรกบัญญัติวา “นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับ
กอน และเงื่อนไขนั้น เป็นการพนวิสัย นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ เงื่อนไขบังคับกอนพนวิสัยคือ การกําหนด
เงื่อนไขที่จะตองเกิดขึ้นนิติกรรมนั้นจึงจะมีผล และเงื่อนไขที่กําหนดไวไมมีทางที่จะเป็นจริงได จึงเทากับวา 
นิติกรรมนั้นไมมีทางเกิดขึ้นไดเลย เชน สัญญาวา ถาเสกดินใหกลายเป็นทองคําไดจึงจะยกรถบิ๊กไบทแให 
เป็นตน 
3) เงื่อนไขบังคับกอนสําเร็จสุดแลวแตใจลูกหนี้  
ตาม ปพพ. มาตรา 190 บัญญัติวา “นิติกรรมใดมีเงื่อนไขบังคับกอนและเป็นเงื่อนไขอันจะสําเร็จไดหรือไม 
สุดแลวแตใจของฝุายลูกหนี้ นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ” เงื่อนไขที่กําหนดไวนั้นจะสําเร็จหรือไมสําเร็จขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกหนี้ในมูลหนี้ฝุายเดียว ตกเป็นโมฆะ เชน ก. สัญญาวาจะขายรถยนตแให ข เมื่อพอใจ 
สัญญาดังกลาวตกเป็นโมฆะ เป็นตน  
4) เงื่อนไขสําเร็จแลวหรือไม อาจสําเร็จไดในเวลาทํานิติกรรม ตาม ปพพ. มาตรา 187 บัญญัติวา “ถา
เงื่อนไขสําเร็จแลว ในเวลาทํานิติกรรม หากเป็นเงื่อนไขบังคับกอนใหถือวานิติกรรมนั้นไมมีเงื่อนไข หากเป็น
เงื่อนไขบังคับหลังใหถือวานิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ ถาเป็นอันแนนอนในเวลาทํานิติกรรมวาเงื่อนไขไมอาจ
สําเร็จได หากเป็นเงื่อนไขบังคับใหถือวานิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ หากเป็นเงื่อนไขบังคับหลัง ใหถือวา นิติ
กรรมนั้นไมมีเงื่อนไข”  
 ตามความในวรรคหนึ่ง หากเงื่อนไขบังคับกอนสําเร็จแลวในเวลาทํานิติกรรม ก็ยอมไมเป็นเงื่อนไข
อีกตอไป เพราะเหตุการณแไดเกิดขึ้นแนนอนแลว แตถาระหวางทํานิติกรรมคูกรณีไมทราบวาเหตุการณแ
เกิดขึ้นแลว นิติกรรมนั้นสมบูรณแ หากเป็นเงื่อนไขบังคับหลังนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ เชน ก ทําสัญญาให ข 
เชาบาน โดยเงื่อนวา เมื่อลูกชายกลบจากตางประเทศใหสัญญาเชาระงับแตในระหวางทําสัญญา ลูกชาย ก 
กลับจากตางประเทศแลว สัญญา เชาบานดังกลาว จึงเป็นโมฆะ เป็นตน  
 สําหรับวรรคสอง ถาเงื่อนไขบังคับกอนเป็นเงื่อนไขที่ไมอาจสําเร็จเป็นจริงไดเลย นิติกรรมนั้นจะ
เป็นโมฆะ เชน ก ทําสัญญา ซื้อรถยนตแ จาก ข โดยมีเงื่อนไขวา สัญญาจะมีผลเมื่อบุตรชายเรียนจบปริญญา
ตรี แตในขณะทําสัญญาบุตรชายไดถูกรถชนเสียชีวิต โดย ก ไมทราบ เชนนี้ เงื่อนไขบังคับกอน จึงไมมีทาง
สําเร็จได สัญญาซื้อขายรถยนตแตกเป็นโมฆะ เป็นตน 
(5) นิติกรรมที่เป็นโมฆียะและไดถูกบอกลางแลว 
นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ อาจใหสัตยาบัน หรือบอกลางได ถามีการบอกกลาวลางนิติกรมที่เป็นโมฆียะ จะมีผล
ใหนิติกรรมนั้น เป็นโมฆะมาตั้งแตตน เชน ก ผูเยาวแทําสัญญาซื้อคอนโดหรูราคาแพง จากบริษัทแลนดแ
แอนดแเฮาสแโดยไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม สัญญาซื้อขายคอนโดจึงตกเป็นโมฆียะ ดังนั้น
เมื่อผูแทนโดยชอบธรรมของ ก.บอกลางทําใหสัญญาซื้อขายดังกลาวตกเป็นโมฆะมาตั้งแตตน  
(6) เหตุอื่นๆตามกฎหมายบัญญัติไว 
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นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีกรณีอ่ืนๆอีกที่ทําใหนิติกรรมตกเป็นโมฆะ เชน ปพพ. มาตรา 1703 บัญญัติวา 
“พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุไมครบ 15 ปี บริบูรณแทําขึ้นนั้นเป็นโมฆะ” เป็นตน 
           2.2.1.  แบบของนิติกรรม 
 แบบของนิติกรรมอาจแบงได 5 ระบบดวยกัน 
      2.2.1.1.ตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่  หมายถึงนิติกรรมตองทํา
เป็นลายลักษณแอักษรลงลายมือชื่อและจดทะเบียนตอเจาที่ เชน สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยแ  สัญญาขาย
ฝาก  สัญญาจํานอง เป็นตน 
      2.2.1.2.ตองจดทะเบียนตอเจาหนาที่ หมายถึง นิติกรรมที่จะตองไปจดทะเบียนกับเจาหนาที่ 
เชน การจดทะเบียนบริษัทจํากัด  การจดทะเบียนสมรส เป็นตน 
      2.2.1.3.ตองทําเป็นหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่  โดยไมตองจดทะเบียน หมายถึง นิติกรรมที่
ตองทําเป็นลายลักษณแอักษรตอเจาหนาที่ แตไมตองจดทะเบียน เชน พินัยกรรมเอกสารลับ เป็นตน 
      2.2.1.4.ทําเป็นหนังสือระหวางกันเอง  หมายถึง ทําเป็นลายลักษณแอักษรระหวางคูกรณีกัน
เชน  สัญญาเชาซื้อ  เป็นตน 
      2.2.1.5. แบบอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด  หมายถึง  นิติกรรมที่มีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะ
เป็นเรื่องๆที่แตกตางกันไปเชน  รายการในตั๋วแลกเงิน  จะตองประกอบดวยรายการอะไรบาง มิเชนนั้นจะ
ไมสมบูรณแเป็นตั๋วแลกเงิน เป็นตน 
คําวาทําเป็นหนังสือ หมายถึง ทําเป็นลายลักษณแอักษร อาจจะพิมพแหรือเขียนก็ไดและตองลงลายมือชื่อ
ผูรับผิดชอบ  ยกเวนนิติกรรมบางอยางที่กฎหมายอาจกําหนดใหตองเขียนเองก็ตองปฏิบัติตามนั้น เชน  
พินัยกรรมแบบเขียนเองทําฉบับ เป็นตน 
คําวาทําเป็นหนังสือเป็นแบบของนิติกรรม  ถาไมทําตามแบบถือวานิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ สวนคําวาตองมี
หลักฐานเป็นหนังสือมิใชแบบ หมายความวาถาไมมีหลักฐานเป็นหนังสือ นิติกรรมนั้นก็สมบูรณแ แต
กฎหมายหามฟูองรอง  หลักฐานเป็นหนังสือจึงใชเพ่ือเป็นหลักฐานการฟูองคดี  เชน การกูยืมเงินเกิน  
2,000 บาท ตองมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงจะสามารถฟูองคดีได ถาไมมีหนังสือการกูยืมเงินจะไมเป็นโมฆะ
เพราะหลักฐานเป็นหนังสือไมใชแบบของนิติกรรมเพียงแตจะไมสามารถฟูองคดีได 
          2.2.2  ประเภทของนิติกรรม 
          นิติกรรมแบงไดเป็นหลายประเภทแลวแตจะใชเกณฑแใดในการแบง โดยทั่วไปแบงไดดังนี้ 
       2.2.2.1นิติกรรมฝุายเดียวและนิติกรรมหลายฝุาย 
นิติกรรมฝุายเดียวเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลฝุายเดียว  ซึ่งมีผลใหเป็นนิติกรรมมีผลผูกพันทางกฎหมาย
ทันที  เชน พินัยกรรม คํามั่นจะใหรางวัล  การบอกลางโมฆียกรรม นิติกรรมหลายฝุายเป็นการแสดงเจตนา
ของบุคคล ตั้งแต 2 ฝุายขึ้นไปใหมีผลผูกพันทางกฎหมาย เชน สัญญาซื้อขาย เป็นตน 
      2.2.2.2 นิติกรรมที่มีคาตางตอบแทนกับนิติกรรมไมมีคาตางตอบแทน 
นิติกรรมที่มีคาตางตอบแทน หมายถึง นิติกรรมที่ทําแลวมีคาหรือประโยชนแตอบแทนซึ่งกันและกัน  เชน 
สัญญาซื้อขาย เชาซื้อ จางแรงงาน เป็นตน   
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นิติกรรมที่ไมมีคาตอบแทน หมายถึง  นิติกรรมที่ทําแลวไมมีประโยชนแตอบแทนซึ่งกันและกัน  เชน 
พินัยกรรม การใหโดยเสนหา ยืมใชคงรูป เป็นตน 
      2.2.2.3 นิติกรรมที่มีเงื่อนไขและนิติกรรมที่มีเงื่อนเวลา 
(1) นิติกรรมที่มีเงื่อนไขมีผลบังคับ และการสิ้นสุดของนิติกรรมเป็นไปตามเงื่อนไข 
1) นิติกรรมที่มีเงื่อนไข หมายถึง นิติกรรมที่มีขอกําหนดซึ่งบุคคลไดแสดงเจตนาไวตามเหตุการณแในอนาคต
ซึ่งไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไม และบังคับใหนิติกรรมนั้นเป็นผลหรือสิ้นผล แบงเป็น 2 ประเภท คือ  

ก.เงื่อนไขบังคับกอน หมายถึง เงื่อนไขที่ทําใหนิติกรรมนั้นเป็นผล เมื่อเงื่อนไขสําเร็จแลว เชน ไก
ตกลงขายบานใหไข ถาไกถูกยายไปรับราชการตางจังหวัด 

ข. เงื่อนไขบังคับหลัง  หมายถึง  เงื่อนไขท่ีทําใหนิติกรรมนั้นสิ้นผล เมื่อเง่ือนไขนั้นสําเร็จ เชน ไก
ตกลงกับไขวาสัญญาใหเชาคอนโด แอสปาย พระราม 4 สิ้นสุดลง ถาไกไดยายมารับราชการใน
กรุงเทพมหานคร 
(2) นิติกรรมที่มีเงื่อนเวลา หมายถึง นิติกรรมที่มีขอกําหนดวันบังคับไวมิใหทวงถามใหปฏิบัติตนตามผลแหง
นิติกรรม หรือใหนิติกรรมสิ้นผลไปนั้น ตองเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต หรือมีเหตุการณแอันใดอันหนึ่งใน
อนาคตซึ่งแนนอน     แบงออกเป็น 2 ประเภทคือ 
       ก. เงื่อนเวลาเริ่มตน  หมายถึง นิติกรรมที่มีขอกําหนด มิใหทวงถามใหปฏิบัติตามนิติกรรมกอนถึง
เวลากําหนด  เชน ไกกูยืมเงินจากไข 120,000 บาท โดยทําสัญญาเงินกูวันที่ 1 ม.ค. 2561  โดยชําระคืน
รายเดือนๆ ละ 10,000 บาท ทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มตั้งแต เดือน กุมภาพันธแ 2561  เป็นตนไปจนกวาจะ
ครบ เชนนี้ ไกจะเรียกใหไขชําระกอนวันที่ 5 ของแตละเดือนไมได 
        ข.  เงื่อนเวลาสิ้นสุด หมายถึง  นิติกรรมที่มีการกําหนด  เวลาสิ้นผลเมื่อถึงกําหนดที่ตกลงกันไว  เชน 
ไกทําสัญญาเชาบานกับไข 3 ปี เมื่อครบ 3 ปี สัญญาเชาบาน ระหวางไกกับไขยอมสิ้นสุด 

      2.2.2.4 นิติกรรมที่ไมมีเงื่อนไขเงื่อนเวลา  หมายถึงนิติกรรมที่มีผลบังคับไดทันทีที่ไดมีการ
กระทํานิติกรรมสมบูรณแตามกฎหมาย เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาจํานํา จํานอง ที่ไดทําตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด เป็นตน 
 2.3 ผลของนิติกรรมที่เป็นโมฆะ 

นิติกรรมที่เป็นโมฆะไมสามารถใหสัตยาบันไดถือวา เสียเปลามาตั้งแตตน เหมือนไมไดมีนิติกรรม
นั้นเกิดขึ้นไดเลย คูกรณีกลับสูสภาพเดิม และบุคคลผูมีสวนไดเสียโดยทั่วไปสามารถกลาวอาง ความเป็น
โมฆะกรรมได อันเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 172 วรรคแรก บัญญัติวา “โมฆะกรรมนั้น ไมอาจใหสัตยาบัน
แกกันได และผูมีสวนไดเสียคนหนึ่ งคนใดจะยกความเสียเปลาแหงโมฆะกรรมขึ้นกลาวอางก็ได                    

3 โมฆียกรรม 
 นิติกรรมที่เป็นโมฆียกรรมคือนิติกรรมที่ไมสมบูรณแ อาจถูกบอกลาง ทําใหมีผลเป็นโมฆะมาตั้งแต
ตน คูกรณีกลับคืนสูฐานะเดิม  หรืออาจมีการใหสัตยาบันอันทําใหโมฆียกรรมนั้นสมบูรณแมาตั้งแตตน  มีผล
บังคับได ดังบัญญัติไวใน ปพพ. มาตรา 176 วรรคแรก “โมฆียกรรม เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเป็นโมฆะมา
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ตั้งแตเริ่มแรก และใหผูเป็นคูกรณีกลับคืนสูฐานะเดิม ถาเป็นการพนวิสัยที่จะกลับคืนเชนนั้นได ก็ใหไดรับ
คาเสียหายชดใชใหแทน”และตาม ปพพ. มาตรา 177 บัญญัติวา “ถาบุคคลผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม 
ตามมาตรา 175 ไดใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ใหถือวาการนั้น เป็นอันสมบูรณแมาตั้งแตเริ่มแรก....” 
     3.1 เหตุของโมฆียกรรม 
นิติกรรมที่ตกเป็นโมฆียะ เกิดจากเหตุสําคัญ 2 ประการ 
          3.1.1 เหตุเกิดจากความสามารถของบุคคล ตาม ปพพ. มาตรา 153 บัญญัติวา “การใดมิไดเป็นไป
ตาม บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ” ไดแก  
      3.1.1.1 นิติกรรมที่กระทําโดยผูเยาวแ อันมิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน 
      3.1.1.2 นิติกรรมที่กระทําขึ้นโดยบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเป็นคนไรความสามารถ 
      3.1.1.3 นิติกรรมที่บุคคลซึ่งศาลยังไมไดสั่งใหเป็นคนไรความสามรถกระทําลงในขณะที่บุคคล
นั้นจริตยังวิกลอยู และคูกรณีอีกฝุายหนึ่ง ไดรูแลวดวยวา ผูกระทําเป็นคนวิกลจริต 
                3.1.1.4นิติกรรมที่บุคคลเสมือนไรความสามารถไดกระทําลงไปโดยมิไดรับความยินยอมของผู
พิทักษแกอนตาม ปพพ.  มาตรา 37 เชน นําทรัพยแสินไปลงทุน กูยืม หรือใหกูยืมเงิน ยืมหรือใหยืม
อสังหาริมทรัพยแอันมีคา      เป็นตน 
           3.1.2  เหตุเพราะการแสดงเจตนาโดยวิปริต อันประกอบดวยการแสดงเจตนาดังตอไปนี้  
      3.1.2.1สําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยแสิน อันเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 157 
วรรคแรก บัญญัติวา “การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยแสินเป็นโมฆียะ” 
หมายความวา การแสดงเจตนาเขาทํานิติกรรมของคูกรณี เกิดขึ้น เนื่องจาก เขาใจผิดในคุณสมบัติของคน
หรือคุณสมบัติของทรัพยแ และคุณสมบัติดังกลาวนั้นเป็นสาระสําคัญ ซึ่งหากไมมีการสําคัญผิดแลว จะไมมี
นิติกรรมนี้เกิดข้ึนเลย เชน ก ทําสัญญาจาง ข สอนพิเศษ วิชา ภาษาอังกฤษ ใหบุตรชายเพราะเขาใจผิดวา 
ข จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ ทั้งท่ีความจริง ข. จบปริญญาตรีเอกภาษาเยอรมัน เป็นตน  
      3.1.2.2 การแสดงเจตนาโดยถูกฉอฉล ถึงขนาด อันเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 159 บัญญัติวา 
“การแสดงเจตนาเพราะถูกฉอฉล เป็นโมฆียะ การถูกฉอฉลที่จะเป็นโมฆียะตามวรรคที่หนึ่ง จะตองถึงขนาด 
ซึ่งถามิไดมีกลฉอฉลดังกลาว การอันเป็นโมฆียะนั้น คงมิได กระทําขึ้น....” หมายความวา การแสดงเจตนา
เขาทํานิติกรรมของคูกรณี เกิดขึ้นจาก การที่เขาใจขอเท็จจริงผิดไปจากความจริง เพราะเกิดจากการถูก
บุคคลอื่นหลอกลวง ซึ่งอาจเป็นคูกรณีแหงนิติกรรมหรือ บุคคลภายนอกก็ได และนิติกรรมที่ทําขึ้นเพราะถูก
ฉอกลฉอฉลจนทําใหนิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ จะตองปรากฏวาเป็นการหลอกลวงถึงขนาดที่จูงใจใหผูถูก
หลอกเขาทํานิติกรรม ซึ่งถาไมมีการหลอกลวงเชนนั้น นิติกรรมจะไมเกิดขึ้น เชน ก.นําเครื่องสําอางยี่หอ
หนึ่งไปหลอกขายให ข โดยอางวามีทะเบียน อย. เลขที่ออก ทั้งที่เลขทะเบียน อย. เป็นของปลอม ข.
หลงเชื่อตกลงซื้อไว เชนนี้ถือวาการท่ี ข. แสดงเจตนาออกไปเพราะถูกฉอฉล นิติกรรมซื้อขายตกเป็นโมฆียะ  
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  3.1.2.3 การแสดงเจตนาโดยถูกขมขู  
ตาม ปพพ. มาตรา 164 บัญญัติวา " การแสดงเจนนาเพราะถูกขมขูเป็นโมฆียะ การขมขูที่จะทําให

การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะตองเป็นการขมขูท่ีจะใหเกิดภัยอันใกลจะถึง และรายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจใหผู
ถูกขมขูมีมูลตองกลัว ซึ่งถามิไดมีการขมขูเชนนั้น การนั่นก็คงมิไดกระทําข้ึน"  

การขมขูหมายถึง การกระทําใหเกิดความกลัว ไมวาจะขมขูดวยวิธีใด ที่จะทําใหผูถูกขมขูเกิดความ
กลัววาจะเกิดภัยอันตรายแกตนเอง และตองเป็นภัยอันใกลจะถึงและรายแรงถึงขนาดใหผูถูกขมขูตองแสดง
เจตนาทํานิติกรรมลงไป เพราะเกิดความกลัว ทําใหการแสดงเจตนาทํานิติกรรมลงไป ไมไดเป็นไปดวยใจ
สมัคร นิติกรรมนั้นจึงตกเป็นโมฆียะ เชน ก ตองการซื้อท่ีดินริมแมน้ําโขงจาก ข แต ข ไมยอมขาย ก จึงขูวา
หากไมขายจะฆา ข   ข กลัวยอมขายที่ดินให ก นิติกรรมซื้อขายที่ดินดังกลาวตกเป็นโมฆียะ 
         แตอยางไรก็ตาม ปพพ. มาตรา 165 บัญญัติวา" การขูวาจะใชสิทธิตามปกตินิยม ไมถือวาเป็นการ
ขมขู การใดท่ีกระทําไปเพราะนับถือยําเกรง ไมถือวาการนั้นไดกระทําเพราะถูกขมขู " การขมขูวาจะใชสิทธิ
ตามปกตินิยม เชน เจาหนี้บอกลูกหนี้ใหมาชําระหนี้ มิฉะนั้นจะฟูองศาล ไมถือวาเป็นการขมขู การกระทํา
ดวยความนับถือยําเกรง ที่มีตอกัน เชน ลูกหลานกระทําการใดเพราะเคารพยําเกรง พอแม ปูุยา ตายาย 
การกระทําดังกลาวไมถือวา กระทําเพราะถูกขมขู เป็นตน 
คําพิพากษาฎีกาที่ 3527/2532 (นิติกรรมที่ไมถือวาเกิดจากการขมขู) 
จําเลยทําสัญญาประนอมหนี้กับโจทกแที่สถานีตํารวจ โดยโจทกแพูดวา" ใหเอาเงินมาใชเสีย ถาไมใชจะฟูอง
และติดตาราง" พวกของโจทกแพูดวา "ใชเสียนองเอเย ถึงคราวจําเป็นแลว ถาไมใชจะถูกฟูองใหติดตาราง"
และพนักงานสอบสวน พูดวา " ผูใหญใหทําเสียเรามีวินัยอยู มิฉะนั้นจะเป็นโทษอาญานะ" เป็นเรื่องที่โจทกแ
กับพวกขูวา ถาจําเลยไมใชเงินโจทกแจะฟูองเอาผิดกับจําเลยทางอาญา อันเป็นการใชสิทธิทางศาลโดยสุจริต 
เป็นการขูวาจะใชสิทธิตามปกตินิยม ไมเป็นการขมขูอันจะทําใหนิติกรรม เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยแ มาตรา 126 สัญญาประนอมหนี้จึงสมบูรณแใชบังคับได 
คําพิพากษาฎีกาที่ 672/2519 (นิติกรรมที่ไมไดเกิดจากการขมขู) 
โจทกแขูจําเลยวาจะใหเจาพนักงานดําเนินคดีกับจําเลยตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใช
เช็ค เพราะธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค  ที่จําเลยสั่งจายชําระหนี้แกโจทกแ  จําเลยจึงยอมสั่งจายเช็ค
ใหมจํานวนเงินเกินกวาหนี้เดิมใหกับโจทยแ ดังนั้น หาใชเป็น การขมขูอันเป็นเหตุใหนิติกรรมตกเป็นโมฆียะ
ไม เพราะเป็นการใชสิทธิตามกฎหมาย  โดยชอบการที่จําเลยสั่งจายเช็คจํานวนเงินเกินกวาหนี้เดิมเพ่ือแลก
เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงินคืนจากโจทกแ และเพ่ือระงับเรื่องโจทกแจะดําเนินคดีกับจําเลย จึงเป็นการ
ยอมความกันในคดีอาญา เรื่องเช็คนั้นใชบังคับได ไมขัดตอกฎหมาย จําเลยตองรับผิดตอโจทกแตามเช็คที่สั่ง
จายใหมเต็มจํานวน 
      3.2 การบอกล้างหรือการให้สัตยาบันโมฆียกรรม นิติกรรมที่เป็นโมฆียะหรือโมฆียะกรรม อาจถูก
บอกลางหรือใหสัตยาบัน ซึ่งจะทําใหโมฆียะกรรมนั้น เป็นโมฆะหรือสมบูรณแใชบังคับไดมาตั้งแตตน ดังได
กลาวมาแลว 
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บุคคลผูมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม ไดแก บุคคลที่บัญญัติไวใน ปพพ มาตรา 175 บัญญัติวา " 
โมฆียะกรรมนั้น บุคคลตอไปนี้บอกลางเสียก็ได 
          3.2.1 ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวแซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวแจะบอกลางกอนที่ตนบรรลุ
นิติภาวะก็ได ถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 
          3.2.2  บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพน
จากการเป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาล ผูพิทักษแแลวแตกรณี แต
คนเสมือนไรความสามารถ จะบอกลางกอนที่ตนจะพนจากการเป็นคนเสมือนไรความสามารถก็ได ถาไดรับ
ความยินยอมของผูพิทักษแ 
          3.2.3  บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉลหรือถูกขมขู 
          3.2.4 บุคคลวิกลจริต ผูกระทํานิติกรรม อันเป็นโมฆียะตามมาตรา 30 ในขณะที่จริตของบุคคลนั้น
ไมวิกลแลว 
  ถาบุคคลผูทํานิติกรรม อันเป็นโมฆียะถึงแกความตายกอน การบอกลางโมฆียะกรรม ทายาทของ
บุคคลดังกลาวอาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได " 

วิธีการบอกลางนิติกรรม โดยการแสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝุายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกําหนดได
แนนอน  แตถาคูกรณีอีกฝุายถึงแกความตายไปกอน ผูมีสิทธิบอกลางตองแสดงเจตนาไปยังทายาทของ
คูกรณีอีกฝุายหนึ่ง หรือผูรับประโยชนแตามนิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้น ภายในเวลาหนึ่งปีนับแตเวลาที่อาจให
สัตยาบันได หรือไมเกินสิบปีนับแตไดทํานิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้น เชน โมฆียะกรรมผูหยอนความสามารถ
จะตองบอกลางภายใน 1 ปี นับเเตพนจากการเป็นผูหยอนความสามารถ แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 ปี นับแตได
ทํานิติกรรมขึ้น  
     3.3 การใหสัตยาบัน กระทําได 2 วิธีคือ 

3.3.1 โดยชัดแจง ตามมาตรา 178 " การบอกลางหรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําได
โดยการเเสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝุายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัว กําหนดไดแนนอน" หมายความวา การให
สัตยาบันจะตองตอคูกรณีอีกฝุายหนึ่งโดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจง จะกระทําเป็นลายลักษณแอักษร หรือ
วาจาก็ได หรือกิริยาอาการใดๆก็ได โดยปริยาย นอกจากการใหสัตยาบันโดยชัดแจงแลว  

3.3.2 การใหสัตยาบันไดโดยปริยาย หมายถึง เป็นการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล ซึ่งมี
สิทธิใหสัตยาบัน แตการกระทํานั้นสันนิฐานไดวา เป็นการรับรองนิติกรรมนั้นใหสมบูรณแ ดังบัญญัติไวใน
มาตรา 80 วา " ภายหลังเวลาอันใหสัตยาบันได ตามมาตรา 179 ถามีพฤติการณแอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้เกิดขึ้น เกี่ยวดวยโมฆียะกรรม โดยการกระทําของบุคคล ซึ่งมีสิทธิบอกลางโมฆียะกรรม ตาม
มาตรา 175 ถามิไดสงวนสิทธิไวแจงชัดประการใด ใหถือวาเป็นการใหสัตยาบัน 
3.3.2.1    1.ไดปฏิบัติการชําระหนี้แลวทั้งหมดหรือบางสวน 

2.ไดมีการเรียกใหชําระหนี้นั้นแลว 
3. ไดมีการแปลงหนี้ใหม 
4. ไดมีการใหประกันเพ่ือหนี้นั้น 



                                                                               39                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

5. ไดมีการโอนสิทธิหรือความรับผิดทั้งหมดหรือแตบางสวน 
6. ไดมีการกระทําอยางอ่ืน อันแสดงไดวาเป็นการใหสัตยาบัน   

หมายความวา ภายหลังเวลาอันอาจใหสัตยาบันได ตามมาตรา 179 ไดมีพฤติการณแอยางใดอยางหนึ่งในหก
ประการขางตน เกิดข้ึนและมิไดมีการสงวนสิทธิไว ใหถือวามีการใหสัตยาบันในโมฆียะกรรมนั้นแลว  
ระยะเวลาการใหสัตยาบัน เป็นไปตาม มาตรา 279 วรรคแรก บัญญัติวา " การใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม
นั้น จะสมบูรณแตอเมื่อไดกระทําภายหลังเวลาที่มูลเหตุ ใหโมฆียะกรรมนั้น หมดสิ้นไปแลว" การพิจารณาวา 
มูลเหตุใหโมฆียะกรรมนั้นหมดสิ้นไปเมื่อใด ดูจากผูแสดงเจตนาแตละประเภท ดังนี้  
(1) ผูเยาวแ เริ่มใหสัตยาบันไดเมื่อบรรลุนิติภาวะ 
(2) คนไรความสามารถ เมื่อพนจากการไรความสามารถและผูเห็นโมฆียะกรรมนั้น 
(3) คนวิกลจริตที่ศาลยังมิไดสั่งใหเป็นคนไรความสามารถ เมื่อพนจากการวิกลจริต 
(4) ผูแสดงเจตนาโดยวิปริต เมื่อรูถึงเหตุอันตนไดแสดงเจตนาไป เนื่องจากสําคัญผิด ถูกฉอฉล หรือการถูก
ขมขูไดจบสิ้นไป "  
(5) ทายาทของบุคคล ผูทํานิติกรรมอันเป็นโมฆียะ จะใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรมได นับแตเวลาที่ผูทํานิติ
กรรมนั้น ถึงแกความตาย เวนแตสิทธิที่จะบอดลางโมฆียกรรมของผูตายไดสิ้นสุดลงแลว 
(6)  ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษแ ใหสัตยาบันไดทันที เมื่อทราบถึงโมฆียกรรมสัญญา 

4 สัญญา  
สัญญา หมายถึง นิติกรรมหลายฝุาย เนื่องจากจะตองเกิดขึ้นจากคูสัญญาตั้งแต 2 ฝุายขึ้นไป จึงตองนําหลัก
กฎหมายเรื่องนิติกรรมมาใชบังคับแกสัญญาดวย เวนแตจะมีบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องสัญญาบัญญัติเป็น
อยางอ่ืนใชเป็นการเฉพาะ  
 บทบัญญัติกฎหมายในเรื่องสัญญาจะมีความเกี่ยวของกับชีวิตของประชาชนเป็นอยางยิ่ง เพราะใน
การดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปตลอดจนการประกอบธุรกิจ จะเกี่ยวของกับการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  ตลอดจนการทําธุรกรรม ในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะไดกลาว
รายละเอียดตอไป 
 4.1 ความหมายของสัญญา  
สัญญา หมายถึง การแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต 2 ฝุายขึ้นไปที่มุงตอการกอใหเกิดผลในทางกฎหมายอัน
ไดแกหนี้ตามที่คูสัญญาประสงคแ (อักขราทร จุฬารัตนแ ,2550) เมื่อเกิดสัญญาขึ้นคูสัญญาจะมีสภาพเป็น
เจาหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกัน สาระสําคัญในการเกิดสัญญา ประกอบดวย  

 4.1.1 สัญญาตองประกอบดวยบุคคลอยางนอยสองฝุาย ในการเกิดสัญญาตองมีบุคคล
ตั้งแต 2 ฝุายขึ้นไป ถามีเพียงฝุายเดียว จะไมมีทางเกิดสัญญาได แตอาจเป็นนิติกรรมฝุายเดียว เชน การทํา
พินัยกรรม บุคคลตั้งแต 2 ฝุายที่จะมาแสดงเจตนาเพื่อกอใหเกิดผลทางกฎหมายขึ้น แตละฝุายจะมีคนเดียว
หรือหลายคนก็ได เชน การแสดงเจตนาของหางหุนสวนหรือบริษัท เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคล
หลายคนรวมกัน แตถือวาเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลฝุายหนึ่งกับคูกรณีอีกฝุายหนึ่ง เป็นตน สําหรับการ
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แสดงเจตนาของบุคคลมากกวาสองฝุายนั้น อาจเป็นการแสดงเจตนาของคนหลายๆคน ในการกอตั้งหาง
หุนสวน เป็นตน  

 4.1.2 ตองมีการแสดงเจตนาตรงกันทั้ง2ฝุาย 
กลาวคือ ตองมีบุคคลฝุายหนึ่งแสดงเจตนายื่นขอเสนอ หรือขอทําสัญญากับบุคคลอีกฝุายหนึ่ง ซึ่งเรียกการ
แสดงเจตนาเชนนี้วา "คําเสนอ" และหากบุคคลอีกฝุายหนึ่งตกลงยอมรับขอเสนอของฝุายแรก ก็ตองแสดง
เจตนาตอบตกลงที่จะทําสัญญาดวย เรียกวา " คําสนอง" เมื่อคําเสนอและคําสนองมีขอความถูกตองตรงกัน
จึงเกิดสัญญา  

 4.1.3 ตองมีวัตถุประสงคแใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมาย 
หากการแสดงเจตนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคแใหมีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นเพียงการพูดเลนหยอกลอ หรือ
พูดจาตามมารยาททางสังคม จะไมถือวาเป็นสัญญา เชน พูดวาถาถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะพาไปเที่ยว
ตางประเทศ เป็นตน  
สําหรับการแสดงเจตนาที่ตองการใหมีผลผูกพันตามกฎหมายของคูสัญญา เชน การแสดงเจตนาทําสัญญา
ซื้อขายรถยนตแ หรือทําสัญญาเชาซื้อรถยนตแ เป็นตน 
   4.2 คําเสนอ 
คําเสนอ คือ การแสดงเจตนาที่มีขอความชัดเจน แนนอนเพียงพอที่จะถือไดวาเป็นขอผูกพัน ถาหากอีกฝุาย
หนึ่งตอบตกลงตามที่ผูเสนอไดแสดงเจตนาไป 
       อนึ่งในการแสดงเจตนาตองชัดแจงไมวาจะเป็นการแสดงเจตนาโดยลายลักษณแอักษร โดยวาจา 
หรือโดยอากัปกิริยา และการแสดงเจตนาเชนวานี้ อาจทําโดยเฉพาะบุคคลใด หรือเป็นการแสดงเจตนาตอ
บุคคลโดยทั่วไปก็ได  
      เชน ก. บอก ข. วา ตองการขายรถกระบะ กง 9031อุดรธานี ยี่หอ Ford 4 ประตู ราคา 
200,000 บาท ข. จะซื้อหรือไมถือวาเป็นคําเสนอ เพราะมีความชัดเจนพอและเป็นการเสนอเฉพาะ ข. 
เพียงคน  เดียว 
       ก. เปิดรานขายเสื้อผาสําเร็จรูปและติดปูายราคาเสื้อผาทุกชิ้น เป็นราคาขายที่แนนอน ถือวาเป็น
คําเสนอตอบุคคลทั่วไป เป็นตน 
คําเสนอมี 2 ประเภท คือ 

 4.2.1 คําเสนอตอบุคคลที่อยูเฉพาะหนา เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 168 บัญญัติวา " การ
แสดงเจตนา 
ที่กระทําตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาไดทราบการแสดงเจตนานั้น 
ความขอนี้ ใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพทแหรือโดยเครื่องมือ
สื่อสารอ่ืน หรือโดยวิธีอ่ืน ซึ่งสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน และมาตรา 356 บัญญัติว า "คําเสนอ
ทําแกผูอยูเฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใดก็ยอมจะสนองรับไดแต 
ณ ที่นั่นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดคือ การที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง ทาง
โทรศัพทแดวย" 
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         การแสดงเจตนาบุคคลที่อยูเฉพาะหนานี้ไมไดหมายถึงวาตองอยูตอหนา เห็นตัวตนกันเสมอไป แต
หมายถึงการแสดงเจตนาที่สามารถตกลงกันไดทันที ทั้งนี้อาจจะโดยทางโทรศัพทแหรือทางสื่อออนไลนแตางๆ  
และใหถือวา การแสดงเจตนานั้น มีผลนับแตผูรับไดทราบการแสดงเจตนานั้น เชน ก. เจอ ข. ในตลาดและ
เสนอขายนาฬิกาขอมือที่สวมอยูราคา 2,000 บาท หรือ ก. ตะโกนขามรั้วบานที่ติดกันขอยืมเลื่อยตัดตนไม 
ข. ตะโกนตอบอนุญาตใหยืม หรือ ก. โทรศัพทแจากอุดรธานีบอกขายสวนมะมวง 100 ไรแก ข. ซึ่งอยูที่
กรุงเทพ โดย ข. เป็นผูรับโทรศัพทแดวยตนเอง ทั้ง 3 กรณี ถือวาเป็นการแสดงเจตนาเฉพาะหนาหรือเป็น
การทําคําเสนอตอบุคคลเฉพาะหนาทั้งสิ้น 

4.2.2 คําเสนอตอบุคคลที่อยูหางโดยระยะทาง หมายถึง การแสดงเจตนาของบุคคลฝุายหนึ่งตอ
บุคคลอีกฝุายหนึ่งซึ่งไมเป็นการเฉพาะหนาแตอาจใชเวลาที่ผูรับการแสดงเจตนา(ผูสนอง) จะไดรู ถึง เจตนา
ของผูเสนอ ดังนั้น ผูสนองจึงไมสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการแสดงเจตนานั้นไดทันที เชน ก. ไดสง
จดหมายบอกขายบานให ข. ทั้งที่ ก. และ ข. ทํางานในที่เดียวกัน เชนนี้ถือวา เป็นคําเสนอตอบุคคลที่อยู
หางโดยระยะทาง ซึ่งผลทางกฎหมายจะเป็นไปตาม ปพพ มาตรา 169 วรรคเเรก บัญญัติวา "  การแสดง
เจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผล แตเวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการ
แสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึงผูรับ การแสดงเจตนานั้นกอน  หรือพรอมกันกับที่การแสดงเจตนานั้น 
ไปถึงผูรับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไรผล" 

การแสดงเจตนาที่อยูหางกันโดยระยะทางจะเกิดผลตามกฎหมายเมื่อคําเสนอไปถึง ผูรับคําเสนอ  
หมายถึง การแสดงเจตนานั้นไดตกอยูในครอบครองของผูรับการแสดงเจตนา แมจะรูเขาใจตามคําเสนอนั้น
หรือไมก็ตาม เชน ก. เขียนจดหมายบอกขายบานให ข. ลงวันที่ 1 ก.พ. 2560 ไปรษณียแสงจดหมายถึงบาน 
ข. วันที่ 6 ก.พ. 2560 แมของ ข. เก็บไวและนําให ข. เปิดอานในวันที่ 9 ก.พ. 2560 กรณีเชนนี้ถือวา คํา
เสนอมีผลตามกฎหมายในวันที่ไปรษณียแสงจดหมาย ถึงบาน ข. คือวันที่ 6 ก.พ. 2560  เวนแตไดมีการบอก
ถอนคําเสนอนั้นไปยังผูรับการแสดงเจตนากอนที่คําเนอไปถึงผูรับ หรือการถอนคําเสนอนั้นไปถึงผูรับพรอม
กับคําเสนอ ในวันที่ 6 เวลาเดียวกับจดหมายคําเสนอไปถึง ทําใหคําเสนอนั้นไมมีผล 

4.3 ผลของคําเสนอ 
คําเสนอจะมีผลผูกพัน ผูเสนอดังนี้  

 4.3.1 ผูเสนอจะถอนคําเสนอของตนภายในระยะเวลาที่ระบุใหทําคําเสนอไมได  ปพพ. 
มาตรา 354 " เชน ก. เสนอขายรถยนตแใหแก ข. ราคา200,000 บาท โดยระบุวาถา ข. ตองการซื้อใหตอบ
กลับมาภายใน 5 วัน ดังนั้น กอนครบ 5 วัน ก. จะถอนคําเสนอไมได 

4.3.2 การทําคําเสนอไปยังผูซึ่งอยูหางโดยระยะทาง โดยไมไดกําหนดระยะเวลาใหทําคําสนอง ผู
เสนอจะถอนคําเสนอของตนภายในเวลาที่ควรคาดหมายวาจะไดรับคําสนองไมได (ปพพ. มาตรา315) 
คําวา เวลาอันควรคาดหมายนั่น จะกําหนดตายตัวไมได ตองดูจากพฤติการณแหรือขอเท็จจริงของการแสดง
เจตนาที่เป็นคําเสนอนั้นเป็นกรณีๆไป วามีลักษณะที่ผูรับคําเสนอจะสนองตอบนั้น ตองใชเวลามากนอย
เพียงใด ซึ่งอาจพิจารณาตามประเพณีปฏิบัติทางการคานั้นๆ 
      4.4 คําเสนอสิ้นความผูกพัน  
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 ผูใหคําเสนอจะสิ้นความผูกพันในคําเสนอของตน ดังนี้ 
4.4.1 ผูรับคําเสนอบอกปใด หรือตอบปฏิเสธไปยังผูเสนอ 
4.4.2 ผูรับคําเสนอไมสนองรับ ภายในเวลาที่กําหนด หรือภายในเวลาอันคาดหมาย  

       4.5 คําสนอง   
หมายถึง การแสดงเจตนาตอบตกลงที่จะเขาทําสัญญาตามขอเสนอ จึงเป็นลักษณะของการแสดง

เจตนาไปยังผูทําคําเสนอโดยตรง ไมใชเป็นการแสดงเจตนาไปยังบุคคลทั่วๆไป 
เชน ก. ลงประกาศโฆษณาขายรถมอเตอรแไซคแบิ๊กไบทแราคา 200,000 บาท ในFB. ข. ตองการซื้อ จะตอง
แจงไปยัง ก. เพื่อตอบตกลงจึงถือวาเป็นคําสนอง เมื่อคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกับสัญญาจึงเกิด แต
อยางไรก็ตามอาจมีคําสนองที่ทําขึ้นไมตรงกับคําเสนอ แยกพิจารณาเป็น 2ลักษณะ ‘ถาคําสนองมาถึง
ลวงเวลา ทานใหถือวาคําสนองนั้น กลายเป็นคําเสนอขึ้นใหม คําสนองอันมีขอความเพ่ิมเติม มีขอจํากัดหรือ
มีขอแกไขอยางอ่ืน ทานใหถือวาเป็นคําบอกปใดไมรับ ทั้งเป็นคําเสนอข้ึนใหม ดวยตัวเอง” 
          4.5.1 คําสนองที่กลายเป็นคําเสนอขึ้นใหม ตาม ปพพ. ม .359 บัญญัติวา คําสนองที่ไมตรงกับคํา
เสนอ หมายถึง คําสนองที่มีขอความเพ่ิมเติม มีขอจํากัดหรือมีขอแกไขอยางอ่ืนประกอบดวย ถือวาคําสนอง
นั้นมีผลเทากับบอกปใดไมรับคําเสนอ ทําใหคําเสนอนั้นสิ้นความผูกพันไปและขณะเดียวกันคําสนองนั้นมีผล
เป็นคําเสนอขึ้นใหม  

เชน  ก. เสนอขายรถมอเตอรแไซคแให ข. ราคา 200,000 บาท ข. ผูรับคําเสนอตอบตกลงซื้อแตขอ
ตอราคาเหลือเพียง 180,000 บาทและให ก. ไปปรับเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะหนังแท คําเสนอที่มีขอความ
แกไขเพ่ิมเติมคําเสนอ ผลตามกฎหมายถือวา บอกปใดคําเสนอ และใหคําสนองที่แกไขเพ่ิมเติมเป็นคําเสนอ
ขึ้นใหมดวย ดังนั้น หาก ก. ตอบตกลงที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังแทและลดราคาขายเหลือเพียง 
180,000 บาท แสดงวา ก. มีคําสนองตองตรงกับคําเสนอของ ข. ที่เสนอข้ึนใหม สัญญายอมเกิดขึ้น 
          4.5.2 คําสนองที่มาถึงลวงเวลา หมายถึงคําสนองที่ไมไดสงถึงผูเสนอภายในเวลากําหนดดังนี้ 
       4.5.2.1 ผูเสนอไดระบุระยะเวลาใหทําคําสนอง แตผูรับคําเสนอ มิไดทําคําสนองภายในเวลาที่
ผูเสนอระบุไว 
       4.5.2.2 กรณีคําเสนอไปถึงบุคคลที่อยูหางโดยระยะทาง โดยผูเสนอไมไดระบุเวลาใหทําคํา
สนองไว และผูรับคําเสนอมิไดทําคําสนองไปถึงผูเสนอภายในระยะเวลาอันควรคาดหมายวาจะไดรับคํา
สนอง 
      4.5.2.3 กรณีคําเสนอตอบุคคลที่อยูเฉพาะหนาและคําเสนอที่ทําทางโทรศัพทแ แตผูรับคําเสนอ 
มิไดบอกกลาวคําสนองตอบตอผูเสนอในทันที 

ผลในทางกฎหมายคือคําสนองลวงเวลาทั้ง3กรณี ทําใหคําเสนอสิ้นผลผูกพัน และใหถือวาคําสนอง
ลวงเวลา กลายเป็นคําเสนอขึ้นมาใหม เชน นางสาวพรพิมล อยู อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี มีคําเสนอขายสวน
ยางพารา ราคา 1,000,000 บาท โดยสงจดหมายไปยังนาย สมบูรณแ ที่อยู จ.อุทัยธานี กําหนดใหตอบกลับ
ภายใน 1 เดือน ถานายสมบูรณแ ตอบกลับมาเมื่อพนกําหนด 1 เดือน คําเสนอของ น.ส. พรพิมล เป็นอัน
สิ้นสุดผล และใหคําสนองของนายสมบูรณแ ที่มาถึงลวงเวลา กลายเป็นคําเสนอขึ้นใหม 
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          4.5.3 เวลาเกิดสัญญา 
เมื่อคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกันเมื่อใดถือวาสัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้น ซึ่งโดยปกติการทําคํา

สนองจะตองทําภายในเวลาที่ระบุไวในคําเสนอ 
    แตหากคําเสนอไมไดระบุระยะเวลาใหทําคําสนองไวแยกพิจารณาได2กรณี 
     4.5.3.1 สัญญาที่ทําขึ้นระหวางบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนาเป็นไปตาม ปพพ.มาตรา 356 บัญญัติ

วา  
"ถาคําสนองมาถึงลวงเวลา ทานใหถือวาคําสนองนั้นกลายเป็นคําเสนอขึ้นใหม คําสนองอันมี

ขอความเพ่ิมเติม มีขอจํากัด หรือมีขอแกไขอยางอ่ืนประกอบดวยนั้น ทานใหถือวาเป็นคําบอกปใดไมรับ ทั้ง
เป็นคําเสนอขึ้นใหมดวยในตัว " คําเสนอทําแกบุคคลที่อยูเฉพาะหนาโดยมิไดระบุระยะเวลาใหทําคําสนอง
นั้นเสนอ ณ  ที่ใด  เวลาใด ยอมจะสนองรับไดแต ณ ที่นั่นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงการที่
บุคคลคนหนึ่ง ทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพทแดวย" 

     กรณีมีสัญญาเกิดขึ้นเม่ือผูเสนอไดรับทราบถึงคําสนองซึ่งตองทําขึ้นทันที ในเวลาและสถานที่ที่
มีคําเสนอ   และใหรวมถึงการทําคําเสนอไปยังบุคคลอ่ืนทางโทรศัพทแดวย เชน ก. ไปพบ ข. ที่บานหรือ
โทรศัพทแไปทาง ข. เพ่ือเสนอขายแหวนเพชร ถา ข. ยอมตกลงซื้อทันที สัญญายอมเกิดขึ้นทันทีที่ ก. ไดรับ
ทราบคําสนองของ ข. 

     4.5.3.2 สัญญาที่เกิดข้ึนระหวางบุคคลซึ่งอยูหางโดยระยะทาง  
สัญญายอมเกิดขึ้นในเวลาที่คําสนองไปถึงผูเสนอและตองอยูในชวงเวลา อันคาดหมายวาจะไดรับคําบอก
กลาวนั้น เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 361 บัญญัติวา " อันสัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูหางกันโดยระยะทาง
นั้นยอมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแตเวลาเมื่อคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ 

    ดังตามเจตนาอันผูเสนอไดแสดงหรือตามปกติประเพณีไมจําเป็นจะตองมีคําบอกกลาวสนอง
ไซร ทานวา สัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่ง อันจะพึงสันนิฐานไดวาเป็นการ
แสดงเจตนาสนองรับ ทั้งนี้ไมตองคํานึงวา ผูทําคําเสนอจะไดทราบขอความในคําสนองแลวหรือไม เชน ก. 
อยู จังหวัดอุดรธานีมีจดหมายถึง ข. ที่ จังหวัดลําปาง เพ่ือขายสวนยางพารา ราคา 1,000,000 บาท และ 
ข. มีจดหมายตอบตกลงไปถึง ก. ถือวาสัญญาเกิดเมื่อจดหมายถึงบาน ก. โดยไมจําเป็นวา  ก. เปิดจดหมาย
อานขอความแลวหรือไมก็ตาม 

          อยางไรก็ตามถาเป็นประเพณีนิยมไมจําเป็นตองมีคําบอกกลาวสนอง กฎหมายไดยกเวน 
ใหสัญญาเกิดขึ้นในเวลาที่มีการอันใดอันหนึ่ง ซึ่งพึงสันนิฐานไดวา เป็นการแสดงเจตนาสนองรับโดยปริยาย 
จึงไมจําเป็นตองมีคําสนองบอกกลาวไปถึงผูเสนอแตอยางใด 

    ก.สั่งซื้อขาวสารจากโรงสี ข. ไปขายทางจดหมายเป็นระยะเวลาหลายปี จนเป็นลูกคาคนสําคัญ ทุกครั้งที่
โรงสีไดรับจดหมายก็จะจัดสงขาวสารใสรถบรรทุกสงให ก. ทุกคราวโดยไมตองมีจดหมายทําคําสนองตาม
คําเสนอแตอยางใด และกรณีเชนนี้สัญญายอมเกิดเมื่อมีการจัดสงขาวสารใสรถบรรทุก                         
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5 มัดจําและเบี้ยปรับ 
       สัญญาอาจกําหนดเงื่อนไขตางๆ ไวประการใดก็ไดถาไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ดังนั้น หากวาคูสัญญาทุกคนเคารพและปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงไวยอมไมมีปใญหา  แต
หากคูสัญญาฝุายใดฝุายหนึ่งละเมิดหรือไมปฏิบัติไปตามขอตกลง  จะตองมีการฟูองรองและบังคับใหเป็นไป
ตามสิทธิและหนาที่ ที่กําหนดไวในสัญญา  แตถาหากวาจะมีมาตรการที่สรางความอุนใจใหกับคูสัญญาวา
หากอีกฝุายไมปฏิบัติตามขอตกลง  ยังคงมีเงินทรัพยแสินอ่ืนชดใชใหแกตน  มีมาตรการที่กฎหมายกําหนดไว
หลายประการแตที่เก่ียวของกับสัญญา คือ มัดจําและเบี้ยปรับ 
     5.1 มัดจํา  หมายถึง เงินหรือทรัพยแสินที่คูสัญญาฝุายหนึ่งมอบใหคูสัญญาอีกฝุายหนึ่งเมื่อเขาทําสัญญา 
เพ่ือเป็นหลักฐานการเป็นสัญญาและเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น ตาม ปพพ. มาตรา 377 บัญญัติ
วา "เมื่อเขาทําสัญญา ถาไดใหสิ่งใดไวเป็นมัดจํา  ทานใหถือวา การที่ใหมัดจํานั้นยอมเป็นพยานหลักฐานวา
สัญญานั้นไดทําข้ึนแลว  อนึ่งมัดจํานี้ยอมเป็นประกัน การที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นดวย 
         มัดจําอาจเป็นเงินหรือทรัพยแสินอ่ืนก็ได และในการทําสัญญา จะมีการตกลงกันในเรื่องมัดจํา
หรือไมก็ได ถึงแมไมไดกําหนด มัดจําไว ก็ไมทําใหสัญญานั้นไมสมบูรณแ 
         ผลตามกฎหมายของมัดจําเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 378 บัญญัติวา " มัดจํานั้น ถามิไดตกลงกันไว
เป็นอยางอ่ืน ทานใหเป็นไปดังจะกลาวตอไปนี้คือ 

1) ใหสงคืนหรือจัดเอาเป็นการใชเงินบางสวนในเมื่อชําระหนี้ 
2) ใหริบ ถาฝุายที่วางมัดจําละเลยไมชําระหนี้ หรือการชําระหนี้ตกเป็นพนวิสัย เพราะพฤติการณแ

อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝุายนั้นตองรับผิดชอบ หรือถามีการยกเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝุายนั้น 
3) ใหสงคืน ถาฝุายที่รับมัดจําละเลยไมชําระหนี้หรือการชําระหนี้ตกเป็นพนวิสัย เพราะพฤติการณแ

อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝุายนี้ตองรับผิดชอบ 
เชน ก. วาจาง ข. ตัดสูท ราคา 1,500 บาทโดยมีการกําหนดให ก. วางมัดจําไว 500 บาท กรณี 

(1) เมื่อ ข. ตัดสูทเสร็จ ก. ชําระเงินเพียง 1,000 บาท อีก 500 ใหมัดจําเป็นสวนแบงของการชําระหนี้  
กรณี (2) ถา ก. ละเลยไมชําระหนี้ให ข. ริบเงินมัดจํารอบแรก กรณี (3) ถา ข. ไมตัดสูทให ก.ตามเวลาที่
กําหนดใหคืนมัดจําให ก.  
      5.2 เบี้ยปรับ  หมายถึง คํามั่นที่ลูกหนี้ใหไวกับเจาหนี้วา หากตนไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตอง 
เจาหนี้มีสิทธิเรียกรองเบี้ยปรับ  ตามจํานวนที่ตกลงไวในสัญญา  ตาม ปพพ. มาตรา 379 บัญญัติวา " ถา
ลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วา จะใชเงินจํานวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระหนี้ให
ถูกตองสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบี้ยปรับ ถาการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้น ไดแก งดเวนการอันใด
อันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝุาฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ใหริบเบี้ยปรับเมื่อนั้น "  
ตามบทบัญญัติดังกลาวเบี้ยปรับเป็นคํามั่นที่จะใชเงินหรือทรัพยแสินอ่ืนเมื่อตนไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม
ถูกตอง โดยมิไดมีการสงมอบเงินหรือทรัพยแสินในขณะทําสัญญาไมเหมือนมัดจํา 

5.2.1. เบี้ยปรับที่กําหนดเป็นตัวเงิน จะมีผลทางกฎหมาย ดังนี้ ตาม ปพพ. มาตรา 380 ? 
      5.2.1.1 เบี้ยปรับเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ 
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           (1) เจาหนี้ใชสิทธิริบเบี้ยปรับแทนการชําระหนี้ ซึ่งเจาหนี้ไมมีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดอีก
ตอไป ( ม. 380 ว 1 ) 
           (2) เจาหนี้ริบเบี้ยปรับและเรียกรองคาเสียหาย สวนที่มากกวาเบี้ยปรับไดอีก ( ม.380 วรรค 2) 
      5.2.1.2 เบี้ยปรับเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร หมายถึง การชําระหนี้ลาชา ไม
ครบตามความประสงคแที่แทจริง เป็นไปตาม ปพพ. ม.381 บัญญัติวา " ถาลูกหนี้ไดสัญญาไววาจะใหเบี้ย
ปรับเมื่อตนไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร เชนวาไมชําระหนี้ตรงตามเวลาที่กําหนดไว เป็นตน นอกจากเรียก
ใหชําระหนี้ เจาหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นอีกดวยก็ได  
                          ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในมูลชําระหนี้ไมถูกตองสมควร ทานให
บังคับตามบทบัญญัติแหงมาตรา 380 วรรค 2  

                        ถาเจาหนี้ยอมรับชําระหนี้แลว จะเรียกเอาเบี้ยปรับไดตอเมื่อไดบอกสงวนสิทธิไว
เชนนั้นในเวลารับชําระหนี้" 
หมายความวา  เจาหนี้สามารถเรียกรอง เบี้ยปรับ คาสินไหมทดแทน(คาเสียหาย) และใหปฏิบัติตามสัญญา 
(ท่ียังไมครบ) 
 5.2.2. เบี้ยปรับที่กําหนดเป็นทรัพยแสินอ่ืนอันมิใชตัวเงินเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 382 บัญญัติวา 
 " ถาสัญญาวาจะทําการชําระหนี้อยางอ่ืนใหเป็นเบี้ยปรับ ไมใชใชเป็นจํานวนเงินไซร ทานใหนําบทบัญญัติ
แหงมาตรา 379 ถึง 381 มาใชบังคับ แตถาเจาหนี้เรียกเอาเบี้ยปรับแลว สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนก็
เป็นอันขาดไป" หมายความวา ในการกําหนดเบี้ยปรับเป็นสิ่งของอยางอ่ืน นอกจากตัวเงิน มีหลักการ
เชนเดียวกับเบี้ยปรับที่กําหนดเป็นตัวเงิน เพียงแตเรื่องคาสินไหมทดแทน ที่เจาหนี้เห็นวาตนไดรับความ
เสียหายมากกวาเบี้ยปรับที่ไดกําหนดไวนั้น ถาเจาหนี้ตกลงที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับแลว ก็หมดสิทธิที่จะเรียก
คาสินไหมทดแทนนั้น 
     5.3 การเลิกสัญญา  เมื่อถึงจุดที่คูสัญญาไมตองการที่จะมีความผูกพันทางกฎหมายกันอีกตอไป ซึ่ง
อาจเกิดจากความประสงคแของคูสัญญาฝุายใดฝุายหนึ่ง หรือทั้งสองฝุายก็ตาม ก็จะเลิกสัญญากัน ซึ่งการเลิก
สัญญาจะเป็นไปไดดังนี้ 
 5.3.1 การทําสัญญาเพื่อเลิกสัญญา 
โดยปกติการเลิกสัญญาเกิดจาก คูสัญญาตางไดปฏิบัติตามความตองการและขอตกลงในสัญญาแลวสัญญาก็
เลิกไป  เชน สัญญาเชาทรัพยแที่กําหนดระยะเวลาเชา ที่ผูเชาไดใชประโยชนแในทรัพยแที่เชาและชําระราคา
แลว หรือในสัญญาซื้อขายเมื่อผูขายสงมอบทรัพยแสินใหผูซื้อตามความประสงคแซึ่งผูซื้อและผูขายไดรับชําระ
ราคาแลว สัญญาเชาทรัพยแและสัญญาซื้อขายก็ระงับไป  แตในบางกรณี อาจมีสัญญาที่โดยสภาพอาจไมมี
ระยะเวลาสิ้นสุด ดังนั้น จึงตองทําสัญญาเพ่ือเลิกสัญญาเดิม เชน ก. บอกเลิกสัญญาเชากับ ข. ข.มีหนังสือ
ตอบยินยอมตกลงเลิกสัญญา ถือวาสัญญาเชาระหวาง ก กับ ข ระงับ เป็นตน 
 5.3.2 สิทธิเลิกสัญญาตามข้อตกลงในสัญญา 
เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 386 บัญญัติวา " ถาคูสัญญาฝุายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยขอสัญญาหรือโดย
บัญญัติแหงกฎหมาย การเลิกสัญญาเชนนั้นยอมทําดวยการแสดงเจตนาแกอีกฝุายหนึ่ง" 
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ซึ่งหมายความวา การเลิกสัญญาอาจเลิกไดตามขอตกลงระบุไวในสัญญา  หรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ก็ได  แตวิธีการเลิกสัญญาใหกระทําโดยการแสดงเจตนา สําหรับการเลิกสัญญาเพราะมีขอตกลงระบุไวใน
สัญญา มักจะระบุไวชัดวา ถาคูสัญญาทําผิดขอตกลงขอใดขอหนึ่งหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงขอใดขอหนึ่ง 
อีกฝุายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได เชน ก. สัญญาเชาตึก ข. กําหนดเวลา 5 ปี มีขอตกลงวาหากผูเชาไม
ชําระคาเชา 4 งวดติดตอกันผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญา ตอมา ก. ไมชําระคาเชาตึกให ข. ติดตอกัน 4 
งวดเชนนี้ ข.ยอมบอกเลิกสัญญาเชาได เป็นตน  
     5.3.3 สิทธิเลิกสัญญาจากบทบัญญัติของกฎหมาย 
 สิทธิเลิกสัญญาจากบทบัญญัติของกฎหมาย เกิดข้ึนได 2 กรณี 
      5.3.3.1 เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 387 "ถาคูสัญญาฝุายหนึ่งไมชําระหนี้ อีกฝุายหนึ่งจะ
กําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝุายนั้นชําระภายในระยะเวลานั้ นก็ได ถาและฝุายนั้นไม
ชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝุายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได” และมาตรา 388 "ถาวัตถุที่
ประสงคแแหงสัญญานั้น วาโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คูสัญญาไดแสดงไว จะเป็นผลสําเร็จไดก็แตดวยการ
ชําระหนี้ ณ เวลามีกําหนดก็ดี หรือภายในระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งกําหนดไวก็ดี และกําหนดเวลาหรือ
ระยะเวลานั้นไดลวงพนไปโดยฝุายใดฝุายหนึ่งมิไดชําระหนี้ไซร ทานวาอีกฝุายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได 
มิพักตองบอกกลาวดังวาไวในมาตรากอนนั้นเลย” 
หมายความวา เมื่อคูสัญญาฝุายหนึ่งไมชําระหนี้ คูสัญญาอีกฝุาย ไดบอกกลาวเวลาพอสมควรใหคูสัญญาอีก
ฝุายชําระหนี้แลว  แตคูสัญญาฝุายนั้นยังไมชําระหนี้ ภายในกําหนดเวลา  คูสัญญาที่ไมไดรับชําระหนี้ใช
สิทธิบอกเลิกสัญญาได  เชน ก. ขายนาฬิกาโบราณให ข. ราคา 10,000 บาท ข. ชําระเงิน 5,000 บาท ที่
เหลือคางไวโดยไมกําหนดวันชําระเงิน เชนนี้ ถา ก. มีหนังสือแจงไปยัง ข. ใหมาชําระเงินภายใน 7วัน 
หลังจากรับหนังสือ ถา ข. ไมมาชําระเงิน ตามกําหนด ก. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
          กรณีตามมาตรา 388 เป็นการใชสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยระยะเวลาชําระหนี้เป็นขอสาระสําคัญ 
ดังนั้นเมื่อคูสัญญาไมไดชําระหนี้ตามกําหนด คูสัญญาอีกฝุายใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได เชน น.ส. ข วาจาง 
ก. ตัดชุดไทย เพื่อใชในงานวิวาหแ ในวันที่ 1 เม.ย 2561 และตองการรับชุดดังกลาวในวันที่ 31 มี.ค 61 ถา
ปรากฏวา ในวันที่ 31 มี.ค 61 ยังไมมีวี่แวววา ก. จะตัดชุดใหเสร็จทันได น.ส. ข ใชสิทธิเลิกสัญญาได 
เพราะหากชุดตัดเสร็จไมทันวันวิวาหแน.ส. ข จะไมไดใชประโยชนแจากชุดนั้นเลย  
       5.3.3.2  เป็นไปตามบทบัญญัติ ปพพ. มาตรา 389 บัญญัติวา"ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต
บางสวนกลายเป็นพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็
ได” 

เป็นการใหสิทธิคูสัญญา ฝุายเจาหนี้ที่จะบอกเลิกสัญญาไดเลย โดยไมตองบอกกลาวลูกหนี้อันเป็น
คูสัญญาอีกฝุาย ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวน ไมสามารถกระทําไดอันอาจเกิดจากความผิดของ
ลูกหนี้ เชน ก. ตกลงขายรถมอเตอรแไซคแบิ๊กไบทแให ข. แตกอนการสงมอบ ก. ไดขับมอเตอรแไซคแคันดังกลาว
โดยประมาทเกิดอุบัติเหตุ เชนนี้ ข. ยอมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาได และการใชสิทธิบอกเลิกสัญญากรณีดัง
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กลาวหาทําใหกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม (เวนแตการชําระหนี้พนวิสัยไมไดเกิ ดจาก
ความผิดของลูกหนี้ ลูกหนี้จึงหลุดพนจากการชําระหนี้นั้น) 

6 ผลของการบอกเลิกสัญญา 
เมื่อคูสัญญาฝุายหนึ่ง ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ยอมเกิดผลในทางกฎหมายดังนี้ 

6.1 ผลของคู่สัญญา  คูสัญญากลับสูฐานะเดิม ตาม ปพพ. ม.391 วรรคแรก "เมื่อคูสัญญาฝุาย
หนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝุายจําตองใหอีกฝุายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังที่เป็นอยูเดิม ...." 
หมายถึง คูสัญญาตองใหอีกฝุายไดกลับคืนสูฐานะเดิม เชน ก. ขายนาฬิกาโบราณให ข. และสงมอบทรัพยแ
กันแลว กําหนดชําระเงินภายใน 1 เดือน เมื่อครบกําหนด ข. ยังไมชําระเงินจาก ก. จึงบอกกลาวให ข. 
ชําระเงินภายใน 3 วัน เมื่อ ข ยังไมชําระอีก ก. จึงใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผลคือ ข. ตองคืนนาฬิกาโบราณ
ให ก.  
       6.1.1 หากทรัพยแสินที่สงคืนเป็นเงินตองคืนดอกเบี้ยดวย ตาม ปพพ. มาตรา 391 บัญญัติวา 
"เมื่อคูสัญญาฝุายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลวคูสัญญาแตละฝุายจําตองใหอีกฝุายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะ
ดังที่เป็นอยูเดิม แตทั้งนี้จะใหเป็นที่เสื่อมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม สวนเงินอันจะตองใชคืนใน
กรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น ทานใหบวกดอกเบี้ยเขาดวย คิดตั้งแตเวลาที่ไดรับไว  
                สวนที่เป็นการงานอันไดกระทําใหและเป็นการยอมใหใชทรัพยแนั้นการที่จะชดใชคืน ทานใหทํา
ไดดวยใชเงินตามควรคาแหงการนั้นๆ หรือถาสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบแทน ก็ใหใชตามนั้น  
               การใชสิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิรียกรองคาเสียหายไม”  เชน ก. จาง ข. ทํา
เฟอรแนิเจอรแไมสักทอง จายคาจางไปเพียง 60,000 บาท ถึงเวลาครบกําหนด ข. ไมสงมอบเฟอรแนิเจอรแ ก. 
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ข ตองคืนเงินพรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปี นับแตวันที่ไดรับคาจางไป 

  6.1.2 การเลิกสัญญาไมกระทบสิทธิเรียกรองคาเสียหาย ตาม ปพพ. มาตรา 391 " วรรคสุดทาย"  
บัญญัติวา การใชสิทธิในการเลิกสัญญานั้น หากระทบกระท่ังถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม 
ก. ซื้อคอนโดมิเนียมจากบริษัท A ชําระราคาเรียบรอยแลวถึงกําหนดเวลาสงมอบ บริษัท A ไมสามารถสง
มอบคอนโดได ก. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา สงผลให ก. กลับคืนสูฐานะเดิม คือไดเงินที่ชําระคืน และยังมีสิทธิ
เรียกคาเสียหายได 

  6.1.3 วัตถุแหงหนี้ เป็นการงานที่ไดทําใหแกกันหรือยอมใหใชทรัพยแ 
ตาม ปพพ. มาตรา 391 วรรค สาม บัญญัติวา " สวนเป็นการงานอันไดกระทําใหและเป็นการยอมใหใช
ทรัพยแสินนั้นเป็นการที่จะชดใชคืน ทานใหทําไดดวยใชเงินตามควรคาแหงการนั้นๆหรือถาในสัญญามี
กําหนดวาใหใชเงินตอบแทนก็ใหใชตามนั้น " 
ถาวัตถุแหงหนี้เป็นการกระทําอยางหนึ่งอยางใดหรือ การที่คูสัญญา ฝุายหนึ่งใหคู สัญญาอีกฝุายไดทรัพยแ
เมื่อมีการใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะเดิมแลว โดยสภาพจะคืนการกระทําหรือการใช
ทรัพยแไปแลวนั้นไมได จึงใหใชเงินคืนตามคาแหงการนั้นๆ เขน ก. จาง ข. ขุดบอปลาขนาดกวาง 40 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร ข. ขุดบอลึกไดเพียง 2.8 เมตร ก. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและจายเงินใหเป็นคา
ของงานที่ ข. ไดกระทํา  
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          6.2 ผลต่อยุคคลภายนอก  เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 391 วรรคแรกบัญญัติวา  " เมื่อคูสัญญา
ฝุายหนึ่ง ไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝุาย จําตองใหอีกฝุายหนึ่ง กลั บคืนสูฐานะดังที่
เป็นอยูเดิม แตทั้งนี้จะใหเป็นที่เสื่อมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม" เชน ก. ขายรถยนตแราคา 
1,000,000 บาทให ข.  โดยสงมอบรถยนตแแลวแตยังไมชําระราคา หลังจากนั้น ข. ไดขายรถยนตแดังกลาว
ให ค. ตอมาปรากฏวา ข. ผิดสัญญาไมชําระราคา ก. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ทําใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะ
เดิม คือ ข. ตองสงมอบรถยนตแคืน ก. กรณีนี้ ค. เป็นบุคคลภายนอกซึ่งไดกรรมสิทธิ์ในรถยนตแโดยชอบดวย
กฎหมายไมตองคืนรถยนตแ สวน ข. เมื่อไมสามารถคืนรถยนตแให ก. ได ตองชดใชคาเสียหายแทน 

7 สรุป 
 นิติกรรม หมายถึง การกระทําใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย และดวยความสมัคใจ มุงใหเกิดนิติ
สัมพันธแระหวางบุคคล เพ่ือกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ การแสดงเจตนาทํานิติกรรม
เพ่ือใหมีผลผูกพัน ตองปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด มิเชนนั้น นิติกรรมนั้นจะมีผลไมสมบูรณแ 
 ความไมสมบูรณแของนิติกรรมมี 2 ประเภท คือ โมฆะกรรม หมายถึง นิติกรรมที่สูญเปลาตั้งแตตน 
ไมมีผลผูกพันใดๆ กับนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ หมายถึง นิติกรรมที่ไมสมบูรณแ อาจถูกบอกลางหรือให
สัตยาบันไดภายหลัง 
 สัญญาหมายถึง การแสดง เจตนาของบุคคลตั้งแต 2 ฝุายขึ้นไปที่มุงตอการให เกิดผลในทาง
กฎหมายอันไดแก  หนี้ตามที่คูสัญญาประสงคแ เพ่ือใหคูสัญญาปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาจะมีการกําหนด 
มัดจํา และเบี้ยปรับไว  
 มัดจําหมายถึง เงินหรือทรัพยแสินที่คูสัญญาฝุายหนึ่งมอบใหคูสัญญาอีกฝุายหนึ่ง เมื่อเขาทําสัญญา 
เพ่ือเป็นหลักฐานการทําสัญญาและประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น 
  เบี้ยปรับ หมายถึง คํามั่นที่ลูกหนี้ใหไวกับเจาหนี้วา หากตนไมชําระหนี้ใหถูกตอง เจาหนี้มีสิทธิ
เรียกรอง เบี้ยปรับ ตามจํานวนที่ตกลงไวในสัญญา 
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คําถามท้ายบทที่ 2 
1. ใหอธิบายความหมายของนิติกรรม 
2. นิติกรรมที่เป็นโมฆะเกิดจากสาเหตุใดบาง 
3. นิติกรรมที่เป็นโมฆียะเกิดจากสาเหตุใดบาง 
4. ใหอธิบายผลของนิติกรรมที่เป็นโมฆะและนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ 
5. แบบของนิติกรรมมีก่ีแบบอะไรบาง 
6. ใหอธิบายความหมายของสัญญา 
7. สัญญาที่เกิดข้ึนระหวางบุคคลที่อยูหางกันโดยระยะทางจะมีผลเมื่อใด 
8. ใหอธิบายความหมายของคําเสนอ และคําสนอง 
9. ใหอธิบายความหมายของ มัดจํา และเบี้ยปรับ 
10. การเลิกสัญญาเกิดข้ึนไดในกรณีใดบาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 
เนื้อหาประจําบท 

1.วัตถุแหงหนี้ 
2.บอเกิดแหงหนี้ 
3.การชําระหนี้ 
4.หลักเกณฑแการบังคับชําระหนี้ 
5.เจาหนี้ผิดนัด 
6. คาสินไหมทดแทน 
7.ทรัพยแสินที่จะใชชําระหนี้ 
8.ทรัพยแสินทีเจาหนี้ยึดมาชําระหนี้ไมได 
9.ความระงับแหงหนี้ 
10.ละเมิด 
11.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายวัตถุแหงหนี้ได 
2.อธิบายบอเกิดแหงหนี้ได 
3.อธิบายหลักเกณฑแการบังคับชําระหนี้ได 
4.อธิบายกรณเีจาหนี้ผิดนัดได 
5. อธิบายคาสินไหมทดแทนได 
6.อธิบายทรัพยแสินที่เจาหนี้ยึดมาชําระหนี้ไมได 
7.อธิบายความระงับแหงหนี้ได 
8.อธิบายความหมายของละเมิด ลาภมิควร การจัดการงานนอกสั่งได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทที่ 3 
หนี้  ละเมดิ 

บทนํา 
คนสวนใหญโดยทั่วไปแลวจะเขาใจและรูจักคําวาหนี้เป็นเพียงภาระผูกพันที่ตองชําระคืนดวยเงิน 

โดยฝุายมีภาระจายคืนมีสภาพเป็นลูกหนี้ สวนผูมีสิทธิไดรับชําระเงินจะมีสภาพเป็นเจาหนี้ อยางไรก็ตาม 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ บรรพ 2 ไดกลาวถึง หนี้ ที่มีสาระสําคัญ อันเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชา
กฎหมายธุรกิจ ในหัวขออื่นๆ ดังจะกลาวถึงตอไป                                                                       

1วัตถุแห่งหนี ้
ตาม ปพพ. มาตรา 194 บัญญัติไว้ว่า " ด้วยอํานาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ  

      จะเรียกลูกหนี้ชําระหนี้ได้ อนึ่งการชําระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่ง ก็ย่อมมีได้ " 
คําวาหนี้ไมมีบทบัญญัติ แหงกฎหมายนิยามไวเป็นการเฉพาะ แตเมื่อพิจารณา ตามมาตรา 194 แลว
พอจะใหความหมายวา หนี้ เป็นสิทธิบุคคล คือความเกี่ยวพันทางกฎหมายของบุคคล 2 ฝุาย คือฝุาย
ลูกหนี้กับฝุายเจาหนี้ ฝุายลูกหนี้มีหนาที่กระทําตอเจาหนี้ได ดังนี้ 
1.1. กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  
1.2. งดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
1.3. สงมอบทรัพยแสิน 

       ตัวอย่าง   ก.จางข.มาเลนดนตรีในงานวันเกิด ดังนั้น ข.ลูกหนี้ของก.จะตองปฏิบัติการชําระหนี้ดวย
การเลนดนตรีซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทําการ 

           ข.เป็นพนักงานบัญชีของบริษัท ข.ไดทําสัญญากับบริษัท จะไมไปรับทําบัญชีใหกับที่อ่ืน
แมจะนอกเวลางานในบริษัท ข. ก.จึงเป็นลูกหนี้มีหนาที่จะไมไปรับงานที่อ่ืนใดอีก การชําระหนี้ครั้งนี้เป็น
การ "งดเวนกระทําการ "     

          ค.ทําสัญญาซื้อแหวนเพชรจาก ข. ข.เป็นลูกหนี้ ค. ซึ่งมีหนาที่สงมอบแหวนเพชรให ค. 
การชําระหนี้เป็นลักษณะ" สงมอบทรัพยแสิน " 

2 บ่อเกิดแห่งหนี้ 
มูลเหตุแหงหนี้หรือบอเกิดแหงหนี้ อันสรางความผูกพันทางกฎหมายระหวาง เจาหนี้และลูกหนี้นั้น

มีบอเกิดจาก 2 ประการ 
 2.1 นิติกรรม 

หนี้เกิดจากนิติกรรมและสัญญาตางๆ อันเป็นการแสดงเจตนาโดยใจสมัครของบุคคล 2 ฝุาย เชน 
สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาซื้อ แตอยางไรก็ตามนิติกรรมฝุายเดียว อาจกอใหเกิดหนี้ได เชนกัน เชน การบอก
ลาง การใหสัตยาบันนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ การบอกเลิกสัญญา การปลดหนี้ เป็นตน ทั้งนี้ เนื่องจากถึงแม
เป็นนิติกรรมฝุายเดียว แตกอใหเกิดการเคลื่อนไหวแหงสิทธินั่นเอง  
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 2.2 นิติเหตุ 
หมายถึง เหตุในทางกฎหมายอาจเกิดจากการกระทําของคนหรือเกิดจากเหตุการณแธรรมชาติอันมีผลใหเกิด
การเคลื่อนไหวของสิทธิ ไดแก  
   2.2.1 ละเมิด หมายถึงการกระทําของบุคคลโดยจงใจหรือประมาทเป็นเหตุใหบุคคลอ่ืน
ไดรับความเสียหาย จึงตองชําระคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหาย อันหมายถึงบอเกิดแหงหนี้จากการ
ละเมิด เชน ก. ขับรถชน ข. ไดรับบาดเจ็บ ก. ตองชดใชคาสินไหมทดแทนให ข. 

  2.2.2 การจัดการงานนอกสั่ง หมายถึง การที่บุคคลไดเขาไปจัดการแทนผูอ่ืนโดยที่เขา
ไมไดวาขานวานใชใหทํา หากไดไปทําในทางที่สมประโยชนแของผูอ่ืนนั้นแลว ก็มีสิทธิที่จะเรียกใหชดใชเงิน
ซึ่งตนไดใชจายไปในกิจการนั้นคืนได เชน ก. อยูบานติดกับ ข. ชวงฤดูฝน ข. ไปราชการตางประเทศหลาย
วันฝนตกพายุถลม ทําใหตนไมลมทับรั้วบาน ข. พังเสียหาย ก.จางชางมาซอมแซมรั้วบานให ข. โดย ข. มิได
วานใชใหทํา ก. มีสิทธิเรียกให ข. ชําระคาซอมแซมบานไดเชนนี้ถือวา บอเกิดแหงหนี้ จากการจัดการงาน
นอกสั่ง 

  2.2.3 ลาภมิควรได หมายถึง การที่บุคคลไดมาซึ่งทรัพยแสินใด เพราะการที่บุคคลอีกคน
หนึ่ง กระทําเพ่ือชําระหนี้ก็ดี หรือไดมาดวยประการอ่ืนก็ดี อันปราศจากมูลอันที่จะอางกฎหมายได และ
เป็นทางใหบุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ บุคคลที่ไดรับทรัพยแสินนั้น จึงตองสงคืนทรัพยแสินที่ไดมา เชน ก. 
เป็นหนี้ ข. จึงใหลูกชายนําเงินไปชําระหนี้ ลูกชายเขาใจผิดวา ค. คือ ข. จึงมอบเงินให ค.ไป  ค. มีหนาที่
ตองสงเงินนั้นคืน ก. โดยมีบอเกิดแหงหนี้จาก " ลาภมิควรได "  

  2.2.4 เหตุอื่นๆ ตามบทบัญญัติกฎหมาย เชน หนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ที่
กําหนดใหบุคคลตองชําระภาษีใหแกรัฐ เป็นตน                                                                     

3 การชําระหนี้ 
ในการชําระหนี้อาจมีได 3 ประการคือ การกระทําการ 

งดเวนกระทําการและการสงมอบทรัพยแสิน ในการสงมอบทรัพยแสิ้นนั้นมีกฎหมายกําหนดทรัพยแที่ใชสงมอบ
ดังนี้  
  3.1 ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ 

 3.1.1 ทรัพยแที่กําหนดไวแนนอน ใหชําระหนี้ดวยทรัพยแนั้น เชน ก. ทําสัญญาซื้อรถยนตแ 
หมายเลขทะเบียน กง 3091 อุดรธานี จาก ข. ข.จะตองสงมอบรถยนตแหมายเลขทะเบียน กง 3091 ตามที่
กําหนดไวแนนอน 

 3.1.2 ทรัพยแท่ีไมสามารถกําหนดไดแนนอน เชน ก. ทําสัญญาซื้อขาวสารจาก ข. โดยไมได
กําหนดคุณภาพไว ข. ตองสงมอบขาวสารชนิดปานกลาง 

 3.1.3 ทรัพยแท่ีไมกําหนดไวแนนอน เพ่ือชําระหนี้ อางเหตุสุดวิสัยไมได ลูกหนี้ยังคงตองรับ
ผิดในการชําระหนี้ เชน ก. ตกลงซื้อขาวสารจาก ข. 100 กก. ถือวาทรัพยแซึ่งเป็นวัตถุแหงหนี้ไมกําหนด
แนนอนดังนั้นถาเกิดไฟไหมโกดังขาวสารโดยไฟไหมหมด ข. จะอางเหตุสุดวิสัย ไมสงมอบขาวสารไมได 
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3.1.4 ทรัพยแที่ใชชําระหนี้ไดกําหนดไวแนนอน ลูกหนี้อางเหตุสุดวิสัยปฏิเสธการสงมอบทรัพยแได 
เชน ก. ตกลงซื้อขาวสารจาก ข. 100 กก. และไดแยกขาวสารดังกลาวไวเป็นการเฉพาะเพ่ือสงมอบใน
วันรุงขึ้น โดย ก. ยอมตกลงดวย ตกกลางคืนไฟไหมโกดังขาวสารเสียหายหมด เชนนี้ ข. อางเหตุสุดวิสัย
ปฏิเสธการสงมอบขาวสารได 
3.2 เงินตราอื่นเป็นทรัพยแในการชําระหนี้  

3.2.1 ถาหนี้ไดแสดงไวเป็นเงินตราตางประเทศ ใหสงใชเป็นเงินไทยก็ได โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ สถานที่และเวลาใชเงิน เชน ก. ซื้อขาวสารจาก ข. 1000 กก. เป็นเงิน 100 ดอลลารแสหรัฐอเมริกา เชนนี้ 
ก. มีสิทธิที่จะเลือกใชหนี้ให ข. เป็นเงินไทย โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ชําระหนี้ หมายถึง อัตรา
แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยแขายเงินตราตางประเทศ  

3.2.2 ถาการชําระหนี้กําหนดใหใชดวยเงินตราชนิดที่ยกเลิกไมใชแลว ใหถือวามิไดระบุใหใช
เงินตราชนิดนั้น เชน ก. เป็นหนี้ ข. 1,000 บาท กําหนดใหชําระหนี้โดยธนบัตรใบละ 10 บาท 10 ใบ ตอมา
ปรากฏวาธนบัตรใบละ 10 บาท ถูกยกเลิก ก ชําระหนี้ดวยธนบัตรชนิดอื่นที่มีใชอยูในปใจจุบัน 

4 หลักเกณฑ์การบังคับชําระหนี้ 
เมื่อมีหนี้เกิดขึ้น ลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหถูกตองตามความประสงคแอันแทจริงแหงหนี้ หากลูกหนี้

ชําระหนี้ลาชาผิดเวลา ผิดสถานที่ หรือผิดวัตถุแหงหนี้ ยอมทําใหเจาหนี้เสียหาย เพ่ือชดเชยความเสียหาย 
เจาหนี้มีสิทธิฟูองบังคับชําระหนี้ได 
     4.1 กําหนดเวลาชําระหนี้ 

4.1.1 หนี้ที่ไมมีกําหนดเวลาชําระ 
ตาม ปพพ มาตรา 203 วรรคแรกบัญญัติว่า " ถ้าเวลาอันพึงจะชําระหนี้นั้นมิได้กําหนดลงไว้ หรือ

จะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชําระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่าย
ลูกหนี้ก็ย่อมจะชําระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน"  

หมายความวา ถาหนี้ไมไดกําหนดระยะเวลาชําระเอาไว หรือไมสามารถอนุมานจากพฤติการณแใดๆ
ไดวาหนี้จะครบกําหนดชําระกันเมื่อใด และลูกหนี้จะชําระหนี้นั้นเมื่อไรก็ไดเชนเดียวกัน 

ตัวอยาง ก. กูเงิน ข. 200,000 บาท ไมกําหนดเวลาชําระคืน ข. เรียกให ก. ชําระคืนเมื่อใดก็ได 
และ ก. จะชําระหนี้ให ข เมื่อใดก็ไดเชนเดียวกัน 

4.1.2  หนี้ที่มีกําหนดเวลาชําระคืน ตาม ปพพ มาตรา 203 วรรคสอง “ ถ้าได้กําหนดเวลาไว้ แต่
หากกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิฐานไว้ก่อนว่า เจ้าหนี้จะเรียกให้ ชําระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่ แต่ฝ่าย
ลูกหนี้จะชําระหนี้ก่อนเวลานั้นก็ได้” อธิบายไดวา ถาหนี้มีการกําหนดเวลาชําระแนนอน ตามเวลาแหง
ปฏิทิน เชน กูเงินกําหนดเวลาชําระคืน 1 มกราคม 2562 หนี้ดังกลาวนี้ครบกําหนดชําระในวันที่ 1 
มกราคม 2562 แตถาไมไดกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ไว และเป็นกรณีที่สงสัยวาหนี้ถึงกําหนดเมื่อใดแน 
เจาหนี้ไมสามารถเรียกใหชําระหนี้กอนครบกําหนดได แตลูกหนี้สามารถชําระหนี้กอนครบกําหนดได เชน ก 
กูยืมเงิน ข กําหนดชําระคืนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ข. จะเรียกให ก. ชําระกอนวันที่ 30 เม.ย. 2562 
ไมไดแต ก สามารถชําระหนี้ให ข กอน 30 เม.ย. 2562 ได  
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4.1.3  “หนี้ที่มีกําหนดเวลาชําระตามพฤติการณ์ ถือว่าเป็นหนี้ที่มีกําหนดระยะเวลาชําระคืน” 
หมายความวา หนี้ที่ไมไดกําหนดเวลาชําระไวเป็นการแนนอน ตามเวลาแหงปฏิทินแต อนุมานไดจาก
พฤติการณแใดๆก็ตามวาครบกําหนดชําระเมื่อใด ถือวาเป็นหนี้ที่มีระยะเวลาชําระคืนแนนอน ตามที่อนุมาน
ไดจากพฤติการณแนั้นๆ เชน ก. ทําสัญญาจาง ข. ทําเฟอรแนิเจอรแ ไมไดกําหนดเวลาสงมอบใว ดังนั้น เวลาสง
มอบเฟอรแนิเจอรแจะตองอนุมานจากพฤติการณแ คือ เมื่อทําเฟอรแนิเจอรแเสร็จ ก เรียกให ข สงมอบ
เฟอรแนิเจอรแไดและในทํานองกลับกัน ข สามารถสงมอบเฟอรแนิเจอรแให ก ไดเชนกัน 

4.2 การผิดนัด 
 4.2.1 กรณีท่ีถือวาลูกหนี้ผิดนัด 

4.2.1.1ลูกหนี้ผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 
ตาม ปพพ มาตรา 204 วรรคแรก  “ถ้าถึงกําหนดชําระแล้วและภายหลังแต่นั้น เจ้าหนี้ได้ให้คํา

เตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชําระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่า ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว หนี้ที่ไม่ได้กําหนดชําระ
ไว้ตามเวลาแห่งปฏิทิน แต่พอจะอนุมานกําหนดเวลาได้จากพฤติการณ์ เมื่อมีคําเตือนจากเจ้าหนี้แล้ว ถ้ายัง
ไม่ชําระหนี้ถือว่าลูกหนี้ผิดนัด” 

  4.2.1.2 ลูกหนี้ผิดนัดเพราะถึงกําหนดเวลา 
ตาม ปพพ มาตรา 204 วรรคสอง " ถ้าได้กําหนดชําระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้

ชําระหนี้ตามกําหนดไซ้ร ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด โดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับ
แก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชําระหนี้ ซึ่งได้กําหนดเวลาลงไว้อาจคํานวณนับได้โดยปฏิทินนับ
แต่วันที่ได้บอกกล่าว" 

ลูกหนี้ผิดนัดกรณีแรก ตามมาตรา 204 วรรคสองคือ กรณีที่กําหนดเวลาชําระหนี้ไวเป็นการ
แนนอน และเม่ือถึงกําหนดเวลา ลูกหนี้ยังไมไดชําระหนี้ เชน ก. กูเงิน ข. 2,000 บาท กําหนดเวลาชําระหนี้
ในวันที่ 10 เม.ย. 2562 ดังนั้นเมื่อถึงวันที่ 10 เม.ย. 2562 ก. ยังไมชําระหนี้ ก ตกเป็นผูผิดนัด 

กรณีที่สอง ไมไดกําหนดระยะเวลาชําระไวเหมือนกรณีแรก แตมีการตกลงกันวา ตองบอกกลาว
ลวงหนาวาใหชําระหนี้เมื่อใดที่คํานวณนับไดโดยปฏิทิน เชน ก. กูเงิน ข. 200,000 บาท มีขอตกลงวา ถา ข. 
ตองการคืนเงินเมื่อใด ใหบอกกลาวลวงหนา 30 วัน ดังนั้น ถา ข. ไดบอกกลาวลวงหนาแก ก. แลว ครบ 30 
วัน ก ยังไมชําระหนี้ ก. ตกเป็นผูผิดนัด 

  4.2.1.3  ลูกหนี้ผิดนัดจากการทําละเมิด 
ตาม ปพพ. มาตรา 206 บัญญัติวา “ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่

เวลาที่ทําละเมิด” หนี้ที่เกิดจากการกระทําละเมิด ถือวา ลูกหนี้ผิดนัดตั้งแตเวลาที่ไดทําละเมิด เชน ก. ขับ
รถชน ข. บาดเจ็บ เมื่อ 10 กันยายน 2561 ถือวา ก. ผิดนัดตั้งแต 10 เมษายน 2561 
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 4.3 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่า ลูกหนี้ผิดนัด  
ตาม ปพพ. มาตรา 205 บัญญัติวา  “ตราบใดที่การชําระหนี้ยังมิได้กระทําลง เพราะพฤติการณ์อัน

ใดอันหนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่” เมื่อเจาหนี้ใหคําเตือนลูกหนี้
แลว แตหนี้ถึงกําหนดชําระตามที่ระบุไว ตามวันแหงปฏิทิน แตมีพฤติการณแบางอยางขัดขวางทําใหลูกหนี้
ไมสามารถชําระหนี้ได ลูกหนี้ไมตกเป็นผูผิดนัดพฤติการณแที่วานี้ไดแก  

 4.3.1 ลูกหนี้ผิดนัดเพราะเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุ เหตุสุวิสัย หมายถึง เหตุที่มีลักษณะ
สภาพการที่บุคคลผูประสบเหตุหรือใกลประสบเหตุสุวิสัยที่จะปูองกันไมใหเกิดขึ้นได ทั้งที่ไดใชความ
ระมัดระวังตามฐานะ อายุ บุคคล เหตุสุวิสัย อาจขึ้นโดยธรรมชาติหรือการกระทําของคนก็ได เชน น้ําทวม 
ไฟไหม รัฐบาลสั่งปิดสถานีโทรทัศนแ เป็นตน 

สวนอุบัติเหตุ เป็นเหตุอีกอยางที่เกิดขึ้นโดยไมใชความผิดของลูกหนี้ อุบัติเหตุเป็นสวนหนึ่งของเหตุ
สุวิสัย เนื่องจากไมสามารถปูองกันได แมใชความระมัดระวังตามสมควรแลว อุบุติเหตุมูลเหตุมาจากการ
กระทําบุคคล สวนเหตุสุวิสัย อาจเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคล หรือจากธรรมชาติก็ได 

 4.3.2 เพราะเป็นความผิดของเจาหนี้ 
 เมื่อถึงกําหนดชําระหนี้ลูกหนี้ได้ปฏิบัติการชําระหนี้แล้ว แต่เจ้าหนี้ปฏิเสธการชําระหนี้ โดยไม่มี

มูลเหตุอ้างได้ตามกฎหมาย เจ้าหนี้เป็นฝ่ายผิดนัด(ปพพ.มาตรา.207) เพราะเป็นความผิดของเจ้าหนี้ 
 4.3.3 พฤติการณแอยางอ่ืนที่ลูกหนี้ไมตองรับผิด 
ซึ่งตองพิจารณาเป็นรายๆไป เชน ผูใหเชาไปเก็บคาเชาจากผูเชาเอง เป็นเวลา 10 ปี เมื่อผูใหเชาไม

ไปเก็บคาเชา จะหาวาผูเชาผิดนัดหาไดไม (คําพิพากษาฏีกาท่ี.440/2503) 
    4.4 ผลแห่งการผิดนัดของลูกหนี้ 

การที่ลูกหนี้ผิดนัด ลูกหนี้ตองรับผิดเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากที่จะตองชําระหนี้ตามวัตถุแหงหนี้นั้น 
ความรับผิดที่เพ่ิมข้ึนมีดังนี้ 
  4.4.1  ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการที่ไม่ชําระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อัน
แท้จริงแห่งมูลหนี้ (มาตรา.45) เชน ก. ทําสัญญาวาจาง ข. สรางบาน ใหแลวเสร็จในเดือน กันยายน 2561 
แต ข. สรางเสร็จในเดือนมกราคม 2562 ทําให ก. ตองเสียคาเชาบานในเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน 
มกราคม 2562 คาเชาบานเป็นคาเสียหายที่ ก. เรียกเอาจาก ข.ได 

4.4.2  การชําระหนี้ลาชาเป็นเหตุใหเจาหนี้บอกปใดไมรับชําระหนี้ได 
การผิดนัดทําใหการชําระหนี้ลาชา และไรประโยชนแแกเจาหนี้ เจาหนี้จะบอกปใดไมรับชําระหนี้ และเรียก
เอาคาสินไหมทดแทน เพ่ือการไมชําระหนี้ก็ได เชน ก. ซื้อเครื่องปใ้มน้ําขึ้นตึกสูง 10 ชั้นจาก ข  ข.สงมอบ
เครื่องปใ้มน้ําไดเพียงชั้น 2 ก.บอกปใดไมรับชําระเครื่องปใ้มน้ํานั้นได และเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

 4.4.3  ลูกหนี้ตองรับผิดในความเสียหายจากการชําระหนี้พนวิสัย ในระหวางผิดนัด ตามปกติ
ลูกหนี้ตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ตนผิดนัดอยูแลว แตตาม ปพพ. มาตรา 217 ยังบัญญัติ
ใหตองรับผิดในความเสียหายระหวางผิดนัดดวย ดังนี้  “ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่
เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อระหว่างที่ตนผิดนัด ทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชําระหนี้กลายเป็นพ้น
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วิสัย เพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วย เว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้
ชําระหนี้ทันเวลากําหนดก็คงจะต้องเกิดมีอยู่นั่นเอง” 

ในระหวางผิดนัดลูกหนี้ตองรับผิดชอบในความเสียหายทั้งที่เกิดจากความประมาทเลินเลอของ
ตนเองและตองรับผิดชอบในความเสียหายที่การชําระหนี้พนวิสัยเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหวางผิดนัด
ดวย เชน ก. ขายนาฬิกาโบราณให ขฺ กําหนดสงมอบวันที่ 2 เมษายน 2560 ถึงกําหนด ก. ยังไมสงมอบ
และ ก. ไดทําประมาทใหเข็มนาฬิกาหัก เชนนี้ ข. เรียกให ก. สงมอบนาฬิกา เรียกคาสินไหมทดแทนจาก
การผิดนัดและเรียกคาซอมนาฬิกาจาก ก. ได หรือถาหากระหวางที่ ก. ผิดนัดสงมอบนาฬิกาไดเกิด ไฟไหม
บาน ก. ทําใหนาฬิงกาเสียหาย สามารถเรียกให ก. สงมอบนาฬิกา คาสินไหมทดแทนจากการผิดนัด และ
คาซอมแซมนาฬิกาจากการถูกไฟไหมได ยกเวน  ก. จะพิสูจนแไดวาถึงแมจะสงมอบนาฬิกาไดตาม
กําหนดเวลา นาฬิกาก็ยังถูกไฟไหม เนื่องจากไฟลุกลามไปบาน ข . ดวย 
    4.4.4 ลูกหนี้ตองนับผิดชอบดอกเบี้ย บทบัญญัติ ปพพ. มาตรา 224  “หนี้เงิน
นั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่า
นั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามปกตินั้น....” 

      เมื่อลูกหนี้ชําระลาชา ถาเป็นหนี้เงิน ลูกหนี้จะตองชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละ7.5 
ตอปี อันเป็นอัตราแนนอนตายตัว โดยเจาหนี้ไมตองพิสูจนแความเสียหาย ตางกับหนี้อยางอ่ืนที่เจาหนี้
จะตองพิสูจนแถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการที่ลูกหนี้ผิดนัด ถาพิสูจนแความเสียหายไมได ลูกหนี้ไมตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทน 

 แตถามีเหตุอยางอ่ืนอันขอบดวยกฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ในอันจะเรียกดอกเบี้ยไดเกินกวารอยละ 
7.5 ตอปี เจาหนี้ก็มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยไดเกินกวารอยละ 7.5 ตอปีไดตอไป ถึงแมลูกหนี้ผิดนัดแลวก็ตาม 
เชน ก. ยืมเงิน ข. มิไดกําหนดดอกเบี้ยไวถา ก. ผิดนัด ข. เรียกใหเสียดอกเบี้ยไดรอยละ 7.5 ตอปีนับแตวัน
ผิดนัด แตถา ค. ทําสัญญาค้ําประกัน ก. ยินยอมเสียดอกเบี้ยใหเจาหนี้รอยละ 10 ถา ก. ผิดนัด ดังนั้นเมื่อ 
ก. ผิดนัดเจาหนี้เรียกให ค. เสียดอกเบี้ยรอยละ 10 ได ไมใชเสียดอกเบี้ยเพียงรอยละ 7.5 เทานั้น 

     อนึ่ง การเสียดอกเบี้ยตาม ปพพ. มาตรา 224 เป็นการคิดดอกเบี้ยระหวางผิดนัดถือเป็น
คาเสียหาย ไมใชดอกเบี้ยเงินกูที่เจาหนี้คิดกับลูกหนี้ เมื่อมีการกูยืมเงินอันหมายถึงคาตอบแทนที่เจาหนี้ให
เงินไปใช ซึ่งกฎหมายกําหนดคาตอบแทนการใหกูยืมเงินไปใชไมเกินรอยละ 15 ตอปี  

    การคิดดอกเบี้ยระหวางผิดนัดใชไดทั้งหนี้ที่เกิดจากการกูเงิน และคาสินไหมทดแทนจากการผิด
นัดที่คํานวณไดเป็นเงิน เชน หนี้จากมูลละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได และหนี้อันเกิดแก
สัญญาตางๆ เป็นตน 

ตาม ปพพ. มาตรา 225 บัญญัติวา  “ถ้าลูกหนี้จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือราคาวัตถุอันได้
เสื่อมเสียไประหว่างผิดนัดก็ดี หรือวัตถุอันไม่อาจส่งมอบได้เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเกิดขึ้นระหว่าง
ผิดนัดก็ดี ท่านว่าเจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยในจํานวนที่จะต้องใช้เป็นค่าสินไหมทดแทน คิดตั้งแต่เวลาอันเป็น
ฐานที่ตั้งแห่งการกะประมาณราคานั้นก็ได้ วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดคือ การที่ลูกหนี้จําต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการที่ราคาวัตถุตกต่ํา เพราะวัตถุนั้นเสื่อมเสียลงในระหว่างที่ผิดนัดนั้นด้วย” 
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     การที่ลูกหนี้ผิดนัดไมสามารถสงมอบทรัพยแสินได หรือ ผิดนัดสงมอบทรัพยแสินอันทําให
ทรัพยแสินอันเป็นวัตถุแหงหนี้เสื่อมราคาลง เจาหนี้สามารถเรียกดอกเบี้ยจากคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก
ไมสงมอบทรัพยแสิน หรือสินไหมทดแทนจากการเสื่อมราคาลงของทรัพยแสินระหวางผิดนัด กลาวคือเจาหนี้
สามารถเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพ่ือราคาของทรัพยแสินนั้นหรือเรียกเอาคาสินไหมทดแทนจากการเสื่อม
ราคาของทรัพยแสินนั้นได คาสินไหมทดแทนตีราคาตามวันที่ผิดนัดไดเทาไรก็คิดดอกเบี้ยไดรอยละ 7.5 ตอปี
ของจํานวนเงินดังกลาวจนกวาลูกหนี้จะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

เชน ก. ยืมทองคํารูปพรรณ ข. ไปใสหอยคองานบวชนาคตางจังหวัด กําหนดสงคืน 3 ก.พ. แต
ทองคําไดหายไป ก. ขอใชราคา ข. ตกลง ดังนั้น ข. จะมาฟูองขอใหคืนของที่ยืมหรือใหใชราคาในปใจจุบัน
ไมได แตขอใหใชราคาทองคําในเวลาที่ตกลงกัน หรือ ก. ยืมเฟอรแนิเจอรแ ข. ไป กําหนดสงคืนสิ้นเดื อน
มกราคม ถึงเวลา ก ผิดนัดไมสงคืนและทําใหเฟอรแนิเจอรแมีรอยแตกราวซอมไมได ถาราคาเฟอรแนิเจอรแในวัน
ผิดนัดราคา 20,000 บาท เมื่อมีรอยแตกราวราคาจะเหลือ 12,000 บาท ในวันสงคืน ข. เรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายได 8,000 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปี ตั้งแตวันผิดนัดจนถึงวันสงมอบคา
สินไหมทดแทนเสร็จสิ้น 

  4.4.5 ผลเสียอ่ืนๆจากการผิดนัดชําระหนี้ 
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดนอกจากจะไดรับผลเสียหายดังกลาวแลวยังอาจมีผลเสียอ่ืนๆตามมา อาทิ 
         4.4.5.1 เจาหนี้มีสิทธิริบเบี้ยปรับและเงินมัดจําได 
ผลเสียตางๆที่เกิดจากการผิดนัดของลูกหนี้  ถานอกจากที่ไดกลาวมาแลวนั้น ยังมีผลเสียหรืออ่ืนๆ

อีก เชน เจาหนี้มีสิทธิรับเบี้ยปรับได อันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 379 “ถ้า
ลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจํานวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับ เมื่อตนไม่ชําระหนี้ก็ดีหรือไม่ชําระหนี้ให้ถูกต้อง
สมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบ เบี้ยปรับ”  

                 4.4.5.2 เจาหนี้มีสิทธิเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้ได 
 เจาหนี้เรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 

686     “เมื่อลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใดทานวาเจาหนี้ชอบที่จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้ไดแตนั้น” และใน
กรณีหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผิดนัดชําระหนี้ เจาหนี้ของหาง ชอบที่จะเรียกใหผูเป็นหุนสวนคนใดคน
หนึ่งเป็นผูชําระหนี้ก็ได ” 

5 เจ้าหนี้ผิดนัด 
5.1  หลักท่ัวไปท่ีถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้ผิดนัด คือ เมื่อลูกหนี้ไดขอปฏิบัติการชําระหนี้แลว เจาหนี้ไม

ยอมรับชําระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุ ที่จะอางตามกฎหมายได เจาหนี้ยอมตกเป็นผูผิดนัดอันเป็นไปตาม 
ปพพ. มาตรา 207     

สําหรับมูลเหตุตามกฎหมายที่เจาหนี้อางไดเพ่ือไมรับชําระหนี้ และไมถือวาเจาหนี้เป็นผูผิดนัด 
ไดแกการขอชําระหนี้บางสวนหรือขอชําระหนี้อันผิดไปจากที่ตองชําระแกเจาหนี้ การชําระหนี้ผิดจาก
สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา  
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5.2 เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด   เพราะไมเสนอที่จะชําระหนี้ตอบแทน กรณีนี้เกิดขึ้นจากสัญญาตาง
ตอบแทนอันเป็นสัญญาที่คูกรณีตางเป็นเจาหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อฝุายหนึ่ง ขอปฏิบัติการ
ชําระหนี้ แตอีกฝุายหนึ่งไมพรอมที่จะชําระหนี้ตอบแทน ฝุายที่ไมพรอม จะปฏิบัติการชําระหนี้ตอบแทนจึง 
ตกเป็นผูผิดนัดเชน ไก  ตกลงซื้อสินคาเป็นเงินสดจาก  ไข  โดยไขนําสินคาสงมอบใหไกแลวแตไกยังไม
ชําระราคา ไกจึงตกเป็นผูผิดนัด  

5.3  ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัด 
กรณีท่ี ถือวาเจาหนี้ไมตกเป็นผูผิดนัด เมื่อลูกหนี้ไดขอปฏิบัติการชําระหนี้แลวแตเจาหนี้ไมยอมรับ

ชําระหนี้มีดังนี้ 
        5.3.1 ลูกหนี้ไมอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ไดจริง   เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 211บัญญัติ  

“ในเวลาที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้นก็ดี หรือในเวลาที่กําหนดไว้ให้เจ้าหนี้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 209 นั้นก็ดี  ถ้าลูกหนี้มิได้อยู่ในฐานะ ที่จะสามารถชําระหนี้ได้ ไซร้  ท่านว่า
เจ้าหนี้ยังหาผิดนัดไม่” หมายความว่า  ลูกหนี้ที่ขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้นจะต้องอยู่ในฐานะท่ีพร้อมจะชําระ
หนี้ได้จริงไม่ใช่ขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยที่ตนยังไม่พร้อมที่จะชําระหนี้ได้ ซึ่งหากลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระ
หนี้โดยที่ตนยังไม่พร้อมหรือไม่สามารถชําระหนี้ได้จริง ถึงแม้เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชําระหนี้เจ้าหนี้ ก็ยังไม่ตก
เป็นผู้ผิดนัด เชนฎีกา  1734/2520 ขายฝากที่ดินไว 32,000บาทผูขายมีเงินไปขอไถเพียง 11,070 บาท ผู
ซื้อไมยอมรับไถได 

กรณีตาม มาตรา 209 “ถาไดกําหนดเวลาไวเป็นแนนอนเพ่ือใหเจาหนี้กระทําการอันใดที่จะขอ
ปฏิบัติการชําระหนี้ นั้นจะตองทําก็ตอเมื่อเจาหนี้ทําการอันนั้นภายในเวลากําหนด” หมายความวา ถึงแมวา
เงื่อนไขการชําระหนี้ของลูกหนี้ตอเมื่อตองใหเจาหนี้กระทําการอยางใดอยางหนึ่ งกอน ถาเจาหนี้ไมกระทํา
ตามกําหนด แตลูกหนี้ยังไมไดอยูในฐานะท่ีจะชําระหนี้ไดจริงเจาหนี้ก็ยังไมตกเป็นผูผิดนัด เชน ก ทําสัญญา
ขายยางแผน 10 ตัน ให ข เมื่อ ข สรางโรงเก็บยางเสร็จภายใน 1 เดือนนับแตวันทําสัญญาซื้อขายครั้นครบ 
1 เดือน แลว ข.ยังตกเป็นผูผิดนัดเพราะ ก ยังไมพรอมชําระหนี้ให ข คือสงมอบยางแผนทั้ง 10 ตัน 

5.3.2  เจาหนี้มีเหตุขัดของชั่วคราวที่จะไมรับชําระหนี้ 
 เหตุขัดของชั่วคราวที่เจาหนี้ไมอาจรับชําระหนี้ไดนั้น ตองเป็นเหตุขัดของชั่วคราวไมสะดวกในการ

รับชําระหนี้เทานั้น  และเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไมไดแจงให เจาหนี้ทราบกอน ลวงหนา วาจะปฏิบัติการชําระหนี้
เมื่อใด เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหลูกหนี้สามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้เมื่อใดก็ได เชน ก นําเงินหนึ่งลาน
บาทมาชําระหนี้แก  ข   ที่บาน เป็นหนี้ที่ไมมีกําหนดเวลาชําระ ซึ่งในเวลาที่ ก  นําเงินมาชําระหนี้ให  ข 
นั้น ข กําลังเตรียมจะเดินทางไปตางประเทศ ถารับเงินไว เกรงไมปลอดภัย เพราะไมมีเวลาพอที่จะไปฝาก
ธนาคารและไมมีบุคคลใดที่จะทําการแทนได    ข จึงปฏิเสธการรับชําระหนี้จาก ก ดังนี้ไมถือวา ข เจาหนี้
ผิดนัด  แตถาหากเป็นหนี้ที่ มีระยะเวลาชําระคืนและลูกหนี้ชําระตามเวลาที่กําหนด หรือเป็น กรณี หนี้ไมมี
กําหนด เวลาชําระคืน แตลูกหนี้ไดบอกกลาวตอเจาหนี้ ลวงหนาวาจะทําการชําระหนี้ใหเจาหนี้ ใน
กําหนดเวลาแนนอน เจาหนี้จะอางเหตุขัดของชั่วคราวเพื่อใหพนผิดมิได  ถาเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ถือวา
ตกเป็นผูผิดนัด   เชน ก กูยืมเงิน ข 100,000บาท กําหนดชําระคือวันที่ 10 เมษายน 2562 หรือ การกูยืม
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ดังกลาวไมไดกําหนดเวลาชําระคืนแต ก ไดบอกกลาว ข ลวงหนาแลววาจะชําระคืนในวันที่ 10  เมษายน 
2562 ครั้นถึงเวลา ก ชําระ ข เชนนี้ ข จะอางเหตุขัดของชั่วคราวไมได การที่ ข ปฎิเสธการชําระหนี้ถือวา 
ข เจาหนี้ตกเป็นผูผิดนัด 

5.4  ผลแห่งการผิดนัดของเจ้าหนี้ 
  เมื่อเจาหนี้ตกเป็นผูผิดนัดจะเกิดผลเสียตอเจาหนี้ดังนี้ 

   5.4.1. หนี้เงิน ถาเจาหนี้ตกเป็นผูผิดนัด  เจาหนี้จะคิดดอกเบี้ยในระหวางที่ตัวเองตกเป็นผู 
ผิดนัดไมได ตาม ปพพ.  มาตรา 211 “หนี้เงินอันตองเสียดอกเบี้ยกัน ทานวาจะคิดดอกเบี้ยในระหวาง
เจาหนี้ผิดนัดหาไดไม” เชน ก ยืมเงิน  ข จํานวน 20,000 บาท คิดดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอปี เมื่อถึงกําหนด 
ก  ขอ ปฏิบัติการชําระหนี้แต ข ไมรับชําระโดยจะอางเหตุตามกฎหมายไมได ข จึง ตกเป็นผูผิดนัดจึงไม
สามารถคิดดอกเบี้ยระหวางที่ผิดนัดได 

       5.4.2   ลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบตอเจาหนี้ในการชดใชคาเสียหายตางๆ อันเกิดจาก  ที่
เจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้  เฉพาะเพียงคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเทานั้น แตลูกหนี้ยัง คงตอง
รับผิดชอบในหนี้เดิม ดังบัญญัติไวใน ปพพ. มาตรา 33 “ เมื่อขอปฏิบัติการชําระหนี้โดยชอบแล้ว บรรดา
ความรับผิดชอบอันเกิดแต่ การไม่ชําระหนี้ก็เป็นอันปลดเปลื้องไป นับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการชําระหนี้นั้น 
ถ้าลูกหนี้ ต้องการจะหลุดพ้นจากหนี้เดิม ทั้งปวงนี้จะต้อง จัดการวางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ ตามที่
บัญญัติไว้ใน ปพพ   มาตรา 301 “ ถ้าเจ้าหนี้ บอกปัด ไม่ ยอมรับชําระหนี้ก็ดี หรือไม่สามารถจะรับชําระ
หนี้ได้ก็ดี หากบุคคลผู้ชําระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้ว ย่อมจะหลุดพ้น
จากหนี้ได้....” 

 6 การไม่ชําระหนี้ให้ต้องความประสงค์แห่งหนี้  
การที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหถูกตองครบถวนตามหนาที่ที่ตองกระทํา คือการชําระหนี้ผิดวัตถุแหงหนี้   

ชําระหนี้ลาชาเกินเวลากําหนด  หรือชําระหนี้ผิดสถานที่ที่ตกลงกันไว  เจาหนี้มีสิทธิ เรียกเอาคาสินไหม
ทดแทนหรือความเสียหายอันเกิดจาก การไมชําระหนี้ใหตองตามความประสงคแได   อันเป็นไปตาม   ปพพ. 
มาตรา 215 “เมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริง.....” 

6.1 การขอชําระหนี้ผิดวัตถุแห่งหนี้ 
วัตถุแหงหนี้อาจเป็นการกระทําการ งดเวนการกระทํา หรือการสงมอบสินทรัพยแ ดังกลาวมาแลว

ดังนั้นลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหตรงกับวัตถุประสงคแ มิเชนนั้นเจาหนี้เรียกคาสินไหมทดแทนไดเชน ฟูาจาง
เหลืองใหไปวาดรูปเสือโครง  แตเหลืองกลับไปวาดรูปแมว หรือ ก สัญญากับ ข  วาจะไมกอสรางบานสูง
เกิน 15 เมตร ขางบาน  ข แตตอนหลังกลับสรางบานสูงเกิน 15 เมตรติดกับบาน ข เป็นตน 

 6.2 การชําระหนี้ล่าช้าผิดเวลา 
 การชําระหนี้ลาชาผิดเวลา เป็นการไมชําระหนี้ใหตองตามประสงคแอันแทจริงแหงมูลหนี้ บางกรณี

อาจทําใหเจาหนี้เสียหาย  เจาหนี้สามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากลูกหนี้ได  เชน ก จาง ข ตัดชุดวิวาหแ
เพ่ือใชในงานแตงงานของตนกําหนดสงวันที่ 31 กรกฎาคม แต ข ตัดชุดเสร็จในวันที่ 1 สิงหาคม ยอมทําให 
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ก เสียหาย เป็นตน แตถา ก จาง ข ตัดชุด ใชสวมใสทั่วๆไปแมจะ เลยวันที่ 31 กรกฎาคม ข จึงตัดชุดเสร็จ
ก็ไม นา จะเป็นเรื่องเสียหายอยางไรกับ ก  

 6.3 การชําระหนี้ผิดสถานที่ 
 ปกติแลวการชําระหนี้ ณ ที่ใดจะตองเป็นไปตามเจตนาของลูกหนี้  เจาหนี้ ถามิไดมีการแสดง

เจตนาไวเฉพาะเจาะจงจะตอง ชําระกัน ณ ภูมิลําเนาปใจจุบันของเจาหนี้ ยกเวนการชําระหนี้เป็นทรัพยแ
เฉพาะสิ่งจะตองสงมอบกัน ณ  สถานที่ทรัพยแนั้นไดอยูเมื่อกอใหเกิดหนี้นั้น  

    เชน ก อุดรธานีกูยืมเงิน  ข อยูกรุงเทพมหานคร ถามีการตกลงกันไววาใหชําระหนี้ที่อุดรก็ตอง
เป็นไปตามที่ตกลงกันแตถาหาก ก.  ก็มีภูมิลําเนาในจังหวัดอุดรธานี ไดสงคําเสนอขอซื้อรถยนตแ ทะเบียน 
กจ 1036 กระบี่จาก ข  ซึ่งมีภูมิลําเนาที่ จ. กระบี่ ข สงคําเสนอตอบรับการขายรถยนตแคันดังกลาว ให ก ที่ 
จ .อุดรธานี ก็ไดรับคําเสนอแลวแตไมไดกําหนดสถานที่ ที่ไหน กรณีดังกลาวถารถยนตแอยูที่จังหวัดกระบี่ ข 
ตองสงมอบรถยนตแให ก ที่กระบี่  เพราะเวลาที่ตกลงซื้อขายกัน รถยนตแ อยูที่กระบี่ แตถาเป็นการชําระหนี้
อยางอ่ืนอันมิใชการสงมอบทรัพยแเฉพาะสิ่ง ลูกหนี้ตองชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ณ ภูมิลําเนาของเจาหนี้ เป็น
ตน 

     การชําระหนี้ผิดสถานที่ถือวาไมชําระหนี้ให ตองตามความประสงคแอันแทจริงแหงมูลหนี้ หาก
เจาหนี้ไดรับความเสียหาย เจาหนี้สามารถเรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายจากลูกหนี้ได ไมวาหนี้
นั้นจะเกิดจากสัญญา ละเมิด หรือหนี้ภาษีอากร ก็ตาม 

7 ค่าสินไหมทดแทน    
 การไมชําระหนี้ของลูกหนี้ เจาหนี้ สามารถฟูองบังคับใหชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงได แตบาง

กรณีการชําระหนี้ลาชา อันไรประโยชนแตอเจาหนี้หรือเจาหนี้ไมประสงคแที่จะบังคับใหชําระหนี้ โดยเฉพาะ
เจาะจง  เพื่อมิใหเจาหนี้ตองเสียหาย เจาหนี้สามารถฟูองรองเรียกคาเสียหายทดแทนไดซึ่ง มีหลักเกณฑแใน
การที่เจาหนี้จะฟูองรองคาสินไหมทดแทนจากลูกหนี้ไดมีดังนี้  

7.1 หลักเกณฑ์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากลูกหนี้มีดังนี้  
     7.1.1 ตองมีการไมชําระหนี้ อัน รวมถึงการชําระหนี้ ไมถูกตองตามความประสงคแอันแทจริง

ไดแกการชําระหนี้ลาชา ผิดเวลา  ผิดสถานที่ หรือผิดวัตถุประสงคแแหงหนี้ 
     7.1.2 ตองมีพฤติการณแที่จะโทษลูกหนี้ได หากเป็นพฤติกรรมบางอยางที่จะโทษลูกหนี้ไมไดจะ

ฟูองเรียกคา สินไหมทดแทนไมได เชนการชําระหนี้ กลายเป็นพนวิสัยที่จะโทษลูกหนี้ไมได เป็นตน  
     7.1.3 ตองมีความเสียหายถาไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจะเรียกคาสินไหมทดแทนไมได ตัวอยาง 

ก ตกลงซื้อรถยนตแจาก ข กําหนดสงมอบในวันที่ 5 มกราคม 61 ไมสามารถสงรถไดในวันที่กําหนด แตไดสง
มอบรถยนตแในวันที่ 20 มกราคม 61 ทําให ก ไมสามารถใชรถยนตแขับไปทํางานไดจึง ตองจางแท็กซี่ไป
ทํางาน คาแท็กซี่วิ่งวันละ 500 บาททําให ก เสียหาย 20 วันคิดเป็นเงิน 10,000 บาท แตถาหากวา ก ขับ
รถไมเป็นแตซื้อรถยนตแเพ่ือใหภรรยาเป็นคนขับให และถึงแมวาขอจะสงมอบรถยนตแใหในวันที่ 5 มกราคม 
2561 ภรรยาก็ไมสามารถมาขับรถยนตแให  ก ได เพราะภรรยาไปตางประเทศกําหนดกลับ คือวันที่ 20 
มกราคม 2561 ถาเป็นกรณีดังกลาวจะเห็นวาก็ไมเสียหายอะไร จะฟูองเรียกคาสินไหมทดแทนไมได  อนึ่ง
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คาเสียหายจากการไมชําระหนี้นั้นตองพิจารณาวาเสียหายเทาใด ถาพิสูจนแไมไดตองใหศาลเป็นผูชี้ขาด ถา
เป็นหนี้เงินใหคิดวา เสียหายเป็นดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปี สําหรับความเสียหายทางจิตใจที่ไมใชตัวเงิน
เจาหนี้จะเรียกรองไมได 

     7.1.4 ตองไมมีสัญญาตัดสิทธิ กลาวคือในการ ทําสัญญาระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้สามารถแสดง
เจตนาไดโดยเสรี กฎหมายยอมใหความคุมครอง ถาสัญญานั้นมิ เกี่ยวกับกฎหมายอันเกี่ยวกับความ สงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ฉะนั้นแมสัญญาระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ ผิดแผกแตกตางกับที่
กฎหมายบัญญัติไว อันทําใหลูกหนี้ ละเลยไมชําระหนี้เป็นเหตุใหเจาหนี้เสียหาย เจาหนี้ก็ ไมติดใจเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ขอตกลงนั้นยอมสมบูรณแใชได ยกเวนวาขอตกลง ที่ผิดแผกแตกตางจากบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้นจะเป็นการขัดกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงถือวาเป็นโมฆะใชไมได  
ฉะนั้นการที่เจาหนี้จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากลูกหนี้ไดในประการสุดทาย จึงหมายถึงจะตองไมมี
สัญญาใดๆที่ผิด แผกแตกตางจากที่กฎหมายบัญญัติไว มาตัดสิทธิ เจาหนี้ที่จะเรียกรองความเสียหายที่
เกิดข้ึน 

7.2 ค่าสินไหมทดแทน ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ  
คาสินไหมทดแทนดอกเบี้ย คือคาความเสียหายที่เจาหนี้ไดรับเนื่องจากการไมชําระหนี้ของลูกหนี้ 

คาเสียหายตองคิดคํานวณเป็นเงิน แตอยางไรก็ตามถาเจาหนี้ยอมรับทรัพยแสินอยางอ่ืนแทนก็ทําไดเชนกัน  
ดอกเบี้ยคือเงินคาทดแทนสําหรับชําระหนี้ลาชามีอัตราแนนอนตายตัวคือรอยละ 7.5 ตอปี หรือตามขอ
สัญญา ซึ่งจะแตกตางกับคาสินไหมทดแทนที่จะคิดจากความเสียหายอันเกิดจากการขาดทุนหรือกําไรที่
หายไปก็ได หากลูกหนี้เจาหนี้ตกลงกันไมได ศาลจะเป็นผูชี้ขาด  

เบี้ยปรับ  เป็นการทดแทนความเสียหายที่คูกรณีกําหนดการขึ้นเองในสัญญาไมใชเรื่องที่กฎหมาย
กําหนดไวเหมือนดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนเบี้ยปรับ อาจจะกําหนดเป็นอยางอ่ืนที่ไมใชเงินก็ไดแต
ดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนตองกําหนดเป็นเงิน                                                                 

8 ทรัพย์สินที่จะใช้ชําระหนี้ 
 ถาลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้  เจาหนี้ จะรองขอตอศาลใหบังคับชําระหนี้ได  กลาวคือถาวัตถุแหง

หนี้ เป็นการใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เจาหนี้จะตองรองขอตอศาลใหบุคคลภายนอกกระทําการ โดย
ลูกหนี้เป็นผูเสียคาใชจาย  ถาวัตถุแหงหนี้เป็นการงดเวนการกระทํา เจาหนี้จะเรียกรองใหรื้อถอนการที่ได
กระทํา ลงไป โดยลูกหนี้เป็นผูเสียคาใชจาย  ถาวัตถุแหงหนี้ เป็นการทํานิติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ใหใชคํา
พิพากษาของศาล  แทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ วัตถุแหงหนี้เป็นการสงมอบทรัพยแสินเจาหนี้มีสิทธิ   
บังคับใหลูกหนี้สงมอบทรัพยแสินนั้นโดยเฉพาะเจาะจง หรือเรียกคาสินไหมทดแทน  หรืออาจจะบังคับใหสง
มอบ สินทรัพยแและเรียกคาสินไหมทดแทนดวยก็ได  

ในการบังคับชําระหนี้นั้นเจาหนี้สามารถบังคับชําระหนี้ได  เฉพาะทรัพยแสินซึ่งเป็นวัตถุแหงหนี้
เทานั้นตัวลูกหนี้หรือสิ่งอ่ืนที่ไมใชทรัพยแสินอันเป็นวัตถุแหงหนี้จะบังคับไมไดฉะนั้นจึงตองบังคับโดย ชดใช
คาสินไหมทดแทนจากการไมชําระหนี้เชน ก ยืมเงิน ข 10,000 บาท  ถา ข ไมชําระหนี้ ก ฟูองศาลเพ่ือออก
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หมายบังคับคดียึดทรัพยแสินของ ข มาขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ให ก แตถา ก จาง ข มาวาดรูป
ประดับบานให ข ในวันขึ้นบานใหม ข วาดรูปให ก ไมได ก จะไปฟูอง ข ใหมาวาดภาพใหไมไดเพราะ  ไป
บังคับตัวตน ของลูกหนี้ ก ทําไดโดยการฟูอง ข เพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทน อันเป็นเงินจาก ข  ถา ข 
ไมชําระคาสินไหมทดแทนให ก  ก ใหศาลออกกฎหมายบังคับคดียึดทรัพยแสินของ ข มาขายทอดตลาดนํา
เงินมาชําระคาสินไหมทดแทนให   

ทรัพยแสินที่นํามาชําระหนี้ไดแก  ทรัพยแสินของลูกหนี้ทั้งหมด สังหาริมทรัพยแอสังหาริมทรัพยแรวม
ตลอดถึงสิทธิบางอยาง เชนลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร รวมตลอดถึงเงินหรือทรัพยแสินอยางอ่ืนที่บุคคลภายนอกเป็น
หนี้ลูกหนี้อยู  เมื่อถึงกําหนดชําระแลวก็จะเป็นทรัพยแสินของลูกหนี้ ที่สามารถนํามาชําระ ใหเจาหนี้ไดอัน
เป็นไปตามบทบัญญัติใน ปพพ. มาตรา 214  “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 733 เจาหนี้มีสิทธิที่จะ 
ใหชําระหนี้ของตนจากทรัพยแสินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพยแสินอ่ืนๆซึ่งบุคคลภายนอก คาง
ชําระแกลูกหนี้ดวย ” 

9 ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ยึดมาชําระหนี้ไม่ได้  
      9.1  ทรัพยแสินของทางราชการ เชน. กระทรวง กรม เป็นลูกหนี้ แลวไมชําระหนี้จะไปยึดที่ดินอาคาร

ของทางราชการไมได 
      9.2 ทรัพยแสินตามมาตรา 285 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาตามแพงที่ไมอยูในความรับผิดแหง

คดีไดแก  
 9.2.1 เครื่องนุงหมหลับนอนหรือเครื่องใชในครัวเรือน                                                                               

 9.2.2 เครื่องมือและเครื่องใชที่จําเป็นในการเลี้ยงชีพ                                                                                    
 9.2.3 วัตถุเครื่องใชและอุปกรณแท่ีจําเป็นตองใชทําหนาที่แทนหรือชวย อวัยวะของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา 
  9.2.4 ทรัพยแสินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมายเชนตําราของวงศแตระกูล     
       9.3. สิทธิเรียกรองเป็นเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ม. 

286 ดังนี้ 
9.3. 1 เบี้ยเลี้ยงซึ่งกฎหมายกําหนดไวและเงินรายไดเป็นคราวคราวอันบุคคลภายนอกไดออกให

เพ่ือเลี้ยงชีพ เป็นจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละ 10,000 บาทหรือตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร                                       
  9.3.2 เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายไดอ่ืนและเงินสงเคราะหแ บํานาญ

หรือบําเหน็จที่หนวยราชการไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยูของบุคคลเหลานั้น                                                
  9.3.3 เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใชเงินสงเคราะหแหรือรายไดอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ของ

พนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากที่กลาวมา หรือญาติที่มีชีวิตอยูของบุคคลเหลานั้น เป็นจํานวน
รวมกันเดือนละไมเกิน 10,000 บาทหรือตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 

9 .3.4 เงินฌาปนกิจสงเคราะหแที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดรับอันเนื่องมาแตความตายของบุคคลอ่ืน 
เป็นจํานวนเงินตามที่ จําเป็น ในการดําเนินการฌาปนกิจศพของผูตายตามฐานะของผูตายที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ศาลเป็นผูกําหนดเงินตาม  8.3.1 และ 8.3.3 ใหศาลกําหนดใหไมนอยกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุด 
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ของขาราชการพลเรือนในขณะนั้น และไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของขาราชการพลเรือนในขณะนั้น
โดยคํานึงถึง ฐานะในครอบครัวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และจํานวนบุพการีและผูสืบสันดานซึ่งอยูใน
ความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

10 ความระงับแห่งหนี้   
เมื่อมีหนี้ตอกัน ลูกหนี้เจาหนี้ยังคงมีความผูกพันตอกันอยู คือยังมีสิทธิและหนาที่ ตองปฏิบัติตอกัน 

ความผูกพันหรือสิทธิหนาที่ที่มีตอกันจะระงับหรือหมดสิ้นไปนั้น อาจเกิดจากบทบัญญัติกฎหมายรายมาตรา 
แตความระงับแหงหนี้ที่เป็นประเด็นสําคัญนั้นไดแกกรณีดังตอไปนี้                            
          10.1 เมื่อลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกชําระหนี้แทนลูกหนี้  ใหแก เจาหนี้  เมื่อลูกหนี้หรือ
บุคคลภายนอกชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แลวหนี้นั้นยอมระงับไปอยางไรก็ตามในบางกรณีสภาพแหงหนี้อาจไม
เปิดชองใหบุคคลภายนอกชําระแทน ซึ่งถาเป็นเชนนั้นการชําระหนี้จะตองชําระโดยตัวลูกหนี้ เทานั้นเชน ก 
ยืมเงิน ข  5,000 บาท ถึงกําหนดเวลา ชําระคืน 5,000 บาท  หนี้เงินกูยืมระงับเนื่องจากลูกหนี้ชําระหนี้คืน
เจาหนี้แลว ไก เป็นหนี้คางคาภาษีอากร ไขนายจางไก จาย เงิน คาเสียภาษีอากรแทนไก หนี้คาภาษีระงับ 
เป็นการชําระหนี้โดยบุคคลภายนอก เป็นตน โดยตองมีใบเสร็จเป็นหลักฐานสําคัญในการชําระหนี้                                         
         10.2 การปลดหนี้ หมายถึง   การที่เจาหนี้แสดงเจตนาชัดแจงแตเพียงฝุายเดียวตอลูกหนี้วา 
ตองการปลดหนี้ใหโดยเสนหา ไมคิดคาตอบแทนใดๆท้ังสิ้น โดยไมตองไดรับความยินยอมจากเจาหนี้  

การปลดหนี้มีผลใหหนี้ระงับลงเทาสวนที่เจาหนี้ปลดให ถาเจาหนี้ปลดหนี้ ทั้งหมด หนี้ก็ระงับลง
โดยสิ้นเชิง แตถาเป็นการปลดหนี้ลงบางสวน หนี้ก็ระงับลงเทาที่เจาหนี้ปลดใหสวนที่เหลือก็ยังผูกพันตอไป        

 10.3 การหักกลบลบหนี้ หมายถึงการที่บุคคล สองฝุายตางเป็นเจาหนี้และลูกหนี้ กันและกัน ใน
มูลหนี้ 2 รายซึ่ง ถึงกําหนดชําระ โดยฝุายที่ตองการใหมีการ หักกลบลบหนี้แสดงเจตนาฝุายเดียวไปยัง
คูกรณีโดยไมจําเป็นตองไดรับความยินยอมจากอีกฝุาย การหักกลบลบหนี้ ทําใหหนี้ระงับสิ้นไปเทาสวนที่
ตรงกันในมูลหนี้ การหักกลบลบหนี้จะตองมีวัตถุแหง หนี้เป็นอยางเดียวกัน เชน แดง กูยืมเงินขาวมา 
1,000 บาท แดงจึงเป็นหนี้ ขาวอยู 1,000 บาท ตอมาแดงขายนาฬิกา ขอมือ ใหขาวราคา 700 บาท และ
สงมอบนาฬิกาใหแดงไปแลว  ขาวจึงเป็นหนี้แดงอยู 700 บาท ตามกรณี ดังกลาวเมื่อมีหนี้ ทั้งสอง รายถึง
กําหนด ชําระ แดงหัก กลบลบหนี้กับขาวไดในจํานวน 700 บาท สวนที่เหลืออีก 300 บาท แดงยังคงผูกพัน
ตองชําระใหขาวตอไป ตัวอยาง ฎ2702/2545  โจทกแ เป็นหนี้จําเลยและ ศาลมีคําพิพากษา ใหโจทกแ ชําระ 
แกจําเลยแลว สวนจําเลยเป็นหนี้ตองชําระแกโจทกแตามคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง โจทกแ และจําเลยจึง
ตางมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้  อันมีวัตถุเป็นหนี้เงินอยางเดียวกัน และหนี้ของโจทกแและจําเลย
ถึงกําหนดชําระแลวจําเลยก็สามารถนําหนี้ของตนเองมาหักกลบลบหนี้ ของโจทกแไดตาม ปพพ.  มาตรา 
341  

10.4 การแปลงหนี้ใหม  
การแปลงหนี้ใหม เป็นการกระทําของคูกรณีที่ตกลงทําสัญญาเปลี่ยนสิ่งที่เป็น สาระสําคัญในหนี้สิน โดยมี

วัตถุประสงคแระงับหนี้เดิม แลวมีหนี้ใหมขึ้น มาผูกพันตอไป เชนการทําสัญญาขายรถยนตแใหกับเจาหนี้แทน
การชําระหนี้ดวยเงิน ถือวาเป็นการ แปลงหนี้ใหม  คือการแปลงหนี้เงินกูเป็นการซื้อขายรถยนตแแทน 
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 ฎ. 7138/2540.  โจทกแและจําเลย ไดตกลงเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย เป็นสัญญาเชาซื้อ สัญญาซื้อ
ขายจึงสิ้นผลผูกพันโจทกแและจําเลย นับแตวันทําสัญญาเชาซื้อทําใหหนี้ตามสัญญาซื้อขาย ระหวางโจทกแ
และจําเลยเป็นอันระงับไปดวยการแปลงหนี้ใหม 
     10.5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน 
 หนี้เกลื่อนกลืนกัน หมายถึง กรณีที่สิทธิและหนาที่ของความเป็นเจาหนี้และลูกหนี้ตกมาอยูใน

บุคคลเดียวกัน สวนใหญมักเป็นกรณีที่เจาหนี้หรือลูกหนี้ตายแลวหนี้ของเจาหนี้หรือลูกหนี้ ตกทอดมายัง
ทายาท ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ เป็นทายาทหนี้รายนั้น ก็เกลื่ อนกลืนกันไปหรืออาจเป็นกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญากันจนทําใหทั้งสิทธิและหนาที่ในการปฏิบัติตามสัญญามาตกอยูกับคูกรณี
ฝุายใดฝุายหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน ก เป็นหนี้  ข ตอมา ข ตายและทายาทของ ข ที่จะไดรับมรดกมี  แต
เพียงผูเดียวคือ ก  ดังนั้นสิทธิ จะไดรับชําระหนี้ของ ข  และหนาที่ตองชําระให ข จึงตกกับ ก เป็นเพียงผู
เดียว สิทธิและหนาที่ในหนี้รายนี้จึงเกลื่อนกลืนกัน เป็นตน 

11 ละเมิด 
ปพพ มาตรา 420 บัตญัติวา “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเล่นเล่อ ทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้

เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนานัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น
ทําละเมิด จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
การทําละเมิดจึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 11.1 มีการกระทําโดยผิดกฎหมาย 
การกระทํา หมายถึง มีการเคลื่อนไหว หรือไมเคลื่อนไหวอิริยาบถ โดยรูสึกสํานึก และรวมถึงการงดเวน
หรือละเวนไมกระทําการอันมีหนาที่ตองทําดวย และการกระทําดังกลาวมีความผิดตามกฎหมาย 
 11.2 กระทําไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
จงใจ หมายถึง ทําใหเขาเสียหายโดยรูสํานึกถึงผลที่จะเกิดข้ึนจากการกระทําของตน 
ประมาทเลินเล่อ หมายถึงไมจงใจ แตไมใชความระมัดระวังอันสมควรที่จะใช เปรียบเทียบกับบุคคลที่มี
ความระมัดระวัง ตามพฤติการณแและตามฐานะในสังคม เชนเดียวกับผูกระทําความเสียหายโดยคํานึงถึง
สภาพรางกาย เพศ อายุ  เชนความระมัดระวังของผูเยาวแ อาจหยอนกวาความระมัดระวังของผูบรรลุ นิติ
ภาวะ 
 11.3 มีความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
ตองมีความเสียหายเกิดขึ้นแกบุคคลอ่ืน ไมวาจะเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยแสิน หรือ
สิทธิอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล 
 11.4 ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทําของผู้ละเมิด เชน ก ขับรถโดยประมาท ชน ข 
ไดรับบาดเจ็บ ข ไดรับความเสียหายแกรางกายเกิดจากการกระทําละเมิดของ ก 
นอกจากนั้น ในบทบัญญัติมาตรา 423 บัญญัติ การทําละเมิดนอกเหนือจาก มาตรา 420 ดังนี้ “ ผู้ใดกล่าว
หมายความว่า ผู้ใด แสดงข้อความใดๆให้บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก อันมิใช่ผู้เสียหายได้ทราบไม่ว่า
ด้วยการพูด เขียน หรือ แสดงกิริยาใดๆก็ตาม อันเป็นข้อความที่ไม่ตรงต่อความจริงสร้างความเสียหายต่อ
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ชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้เสียหาย หรือเสียหายแก่การทํามาหาได้ หรือทางเจริญอย่างอ่ืนของเขา ผู้ละเมิด
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขา” 
อย่างไรก็ตาม หากผู้ส่งข่าวสารหรือผู้รับข่าวสารมีส่วนได้เสียในการดังกล่าว ถ้าผู้กล่าวหรือส่งข่าวสารไม่ได้รู้
ว่าเป็นความจริง ก็ไม่ต้องรับผิด 
 11.5 ความรับผิดในการทําละเมิดอ่ืนๆ 
  11.5.1 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสัตวแ ปพพ มาตรา 433 บัญญัติวา 
“เจ้าของสัตว์ หรือผู้รับเลี้ยงสัตว์ ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายใดๆอันเกิดจากการกระทําของสัตว์
นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ให้ได้ว่า ตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดละวิสัยของ
สัตว์” 
บุคคลที่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสัตว์สามารถไล่เบี้ยแก่บุคคลผู้เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด
หรือเจ้าของสัตว์อ่ืนที่มายั่วหรือเร้าสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเจ้าของสัตว์อ่ืนที่มายั่วหรือเร้าสัตว์นั้น 
  11.5.2 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน 
ผูครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนตองใชคาสินไหมทดแทน ความเสียหายอันเกิดขึ้น เพราะเหตุที่โรงเรือน
สิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนกอสรางไวชํารุดบกพรองหรือ บํารุงรักษาไมเพียงพอ เวนแตผูครองโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอ่ืนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวเพ่ือปูองกันมิใหเกิดความเสียหายเชนนี้ ผูเป็นเจาของ
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางไมตองใชคาสินไหมทดแทน 
  11.5.3 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากของตกหลนจากโรงเรือน 
บุคคลที่อยูในโรงเรือนตองรับผิดชอบนความเสียหายอันเกิดจากของที่ตกหลนจากโรงเรือนนั้น หรือเกิดจาก
การทิ้งขวางของไปตกในที่อันมิควร 
  11.5.4 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ 
ผูครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินดวยกําลังจักรกลตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดแก
ยานพาหนะนั้น เวนแตพิสูจนแไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
ความรับผิดชอบดังกลาวนี้ใหรวมถึง ผูมีไวในครอบครองของตนซึ่งทรัพยแอันเกิดอันตรายไดโดยสภาพ เชน 
สารเคมีตางๆ เป็นตน 
 11.6 ความรับผิดในการกระทําละเมิดของผูอื่น 
  11.6.1 นายจางตองรวมรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิดที่ลูกจางไดกระทําลงในการที่
จาง 
  11.6.2 ผูวาจางตองรับผิดเนื่องละเมิดในสวนการงานที่ตนสั่งใหผูรับจางทํา 
  11.6.3 ตัวการตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดที่ตัวแทนไดกระทําลงไปในฐานะที่เป็น
ตัวแทน  
  11.6.4 บิดา มารดา หรือผูอนุบาล ตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดที่ผูเยาวแ หรือผูไร
ความสามารถกระทํา 
เวนแตพิสูจนแไดวา ตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลแลว 
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  11.6.5 ครูอาจารยแ นายจาง หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งรับดูแลบุคคลผูไรความสามารถ ในการ
ละเมิด ซึ่งเขาไดกระทําลงในระหวางที่อยูในความดูแลของตน ถาหากพิสูจนแไดวาบุคคลนั้นๆมิไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควร 

12 สรุป 
        หนี้เกิดจากนิติกรรมหรือนิติเหตุก็ได ดวยอํานาจแหงมูลหนี้เจาหนี้ยอมมีสิทธิ เรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้
ได ดังนี้ 1)กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  2)งดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  3)สงมอบทรัพยแสิน 
  ลูกหนี้ตองชําระหนี้ใหเป็นไปตามความประกาศอันแทจริงของเจาหนี้ หากลูกหนี้ ตองชําระหนี้ลาชาผิด
เวลา ผิดสถานที่ หรือผิดวัตถุแหงหนี้ ทําใหเจาหนี้เสียหาย เจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระหนี้ได และตองรั บผิด
โดยใชคาสินไหมทดแทน และถาเป็นหนี้เงินตองรับผิดในดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปีในระหวางผิดนัดดวย 
  กรณีนี้ที่ถือวาเจาหนี้ผิดนัดหมายถึง เมื่อลูกหนี้ขอปฏิบัติการชําระหนี้แลว แตเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ 
โดยปราบจากมูลเหตุ ที่จะอางตามกฎหมายได ทําใหลูกหนี้ไมจําเป็นตองชดใชคาเสียหายตางๆ หนี้ระงับได
ดวยเหตุดังนี้ 1)เมื่อลูกหนี้ชําระหนี้ตองตามความประสงคแของเจาหนี้ 2)การปลดหนี้ 3)การหักลบกลบหนี้ 
4)การแปลงหนี้ 5)หนี้เกลื่อนกลืนกัน 
       ละเมิด หมายถึง การกระทํา หรืองดเวนกระทําไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออันมีความผิดตาม
กฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืน ผูทําละเมิดตองชดใชสินไหมทดแทนแกเขา 
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คําถามท้ายบทที่ 3 
 
1.บอเกิดแหงหนี้มาจากสาเหตุใดบางและใหยกตัวอยางประกอบ 
2.วัตถุแหงนี้หรือการชําระหนี้กระทําไดวิธีใดบาง 
3.สมชายกูเงินสมหญิง หนึ่งแสนบาท ไมกําหนดเวลาชําระคืนไวถือวาหนี้ครบกําหนดเมื่อใด 
4.สมหมายจางเกสรตัดสูทไมไดกําหนดเวลาสงมอบ เกสรตัดสูทเสร็จเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ.2561 ถือวาหนี้
ครบกําหนดเมื่อใด 
5.มีกรณีใดบางที่ถือวาลูกหนี้ตกเป็นผูผิดนัด 
6.เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองอะไรไดบาง 
7.กรณีใดที่ถือวาเจาหนี้ตกเป็นผูผิดนัด และเจาหนี้เสียสิทธิอะไรบาง 
8.อธิบายความหมายคําวา คาสินไหมทดแทน ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ 
9.หนี้ระงับดวยเหตุใดบาง 
10.ทรัพยแใดที่เจาหนี้ยึดมาลางหนี้ไมได 
11.ใหอธิบายความหมายดังตอไปนี้ ละเมิด ลาภมิควรได การจัดการงานนอกสั่ง นิติเหตุ เหตุสุดวิสัย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 
เนื้อหาประจําบท 

1.การดําเนินธุรกิจของรัฐ 
2.กิจการเจาของคนเดียว 
3.หางหุนสวน 
4.บริษัทจํากัด 
5.บริษัทจํากัดมหาชน 
6.แบบพิมพแที่ใชจดทะเบียนหางหุนสวน บริษัท 
7.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายการดําเนินธุรกิจของรัฐได 
2.อธิบายการดําเนินธุรกิจของกิจการเจาของคนเดียวได 
3.อธิบายการจัดตั้งหางหุนสวนได 
4.อธิบายการจัดตั้งบริษัทจํากัดได 
5.อธิบายการจัดตั้งบริษัทจํากัดมหาชนได 
6.อธิบายแบบพิมพแที่ใชจดทะเบียนหางหุนสวน บริษัทได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 4 
องค์กรธุรกิจ : กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท 

บทนํา 
 ในการประกอบธุรกิจเพ่ือหวังผลกําไรนั้น สามารถดําเนินการหลากหลายรูปแบบ ถาจะแบงแยก
ตามประเภทผลผลิตที่ออกสูสังคม แบงเป็นกิจการใหบริการ กิจการซื้อขายสินคา และกิจการผลิตกรรม แต
ถาหากพิจารณาองคแกรธุรกิจโดยยึดหลักความเป็นเจาของที่ตองรับผิดชอบแลว จะจําแนกเป็นกิจการที่มี
บุคคลคนเดียวเป็นเจาของ  หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัด องคแกรธุรกิจเหลานี้จะมีลักษณะความเป็นเจาของ ความรับผิดชอบ การจัดตั้ง ตลอดจนดําเนินธุรกิจ 
ตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดไวตามกฎหมาย 
1 การดําเนนิธุรกิจของรัฐ 
 โดยทั่วไปแลวการประกอบธุรกิจการคาเพ่ือแสวงหากําไรนั้น จะดําเนินการโดยเอกชนคนเดียวหรือ
เอกชนรวมกลุมกันดําเนินการในรูปแบบตางๆ แตอยางไรก็ตาม องคแกรธุรกิจที่เป็นภาครัฐก็มีเชนกัน ที่
เรียกวารัฐวิสาหกิจ ซึ่งแสวงหากําไรเลี้ยงตนเองและนําเงินรายไดเข ารัฐ ตามพระราชบัญญัติพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2551 ไดใหความหมายรัฐวิสาหกิจวา “เป็นหนวยงานที่รัฐ เป็นผูลงทุน
และเป็นเจาของกิจการนั้น หรือนิติบุคคลอ่ืนที่รัฐไดเขาไปถือหุนเกินกวารอยละ 50 ’’ รัฐวิสาหกิจอาจ
กอตั้งขึ้นตามกฎหมายที่แตกตางกันไปเชน การทาเรือแหงประเทศไทย กองตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ การ
ทาเรือแหงประเทศไทย โรงงานไพ โรงงานยาสูบ สังกัดกระทรวงการคลังกอตั้งขึ้นตามคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนในปใจจุบันไดมีพระราชบัญญัติแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นบริษัทมหาชน ทําใหการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจอยูในรูปแบบ บริษัทมหาชน เชน บริษัทปริโตเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทการ
บินไทยจํากัดมหาชน เป็นตน 
2 กิจการจําของคนเดียว 
 กิจการเจาของคนเดียว หมายถึงองคแกรธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเป็นเจาของมีอํานาจในการ
ดําเนินธุรกิจและตัดสินใจตางๆดวยตนเอง เป็นรูปแบบองคแกรธุรกิจที่มีมานานตั้งแตอดีต ไมมีความยุงยาก
ในการกอตั้ง 
 2.1 ข้อดีของกิจการเจ้าของคนเดียว คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน เนื่องจาก
อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับเจาของกิจการเพียงคนเดียว กําไรหรือขาดทุน เป็นของผูเป็นเจาของคนเดียว 
กรณีมีกําไรไมมากจะไดรับผลดีทางภาษีเนื่องจากอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะต่ํากวาภาษีเงินไดนิติบุ
คลตลอดจนการหักคาใชจายในการเสียภาษีใชวิธีเหมาจายไดโดยไมตองแสดงหลักฐานประกอบ ในการ
กอตั้งกิจการเจาของคนเดียวตลอดจนการดําเนินธุรกิจ การเลิกกิจการจะไมมีขอยุงยากทางกฎหมายเหมือน
องคแกรธุรกิจประเภทอ่ืน อยางไรก็ตามกิจการเจาของคนเดียวจะตองจดทะเบียนพาณิชยแ (ยกเวนการ
ประกอบกิจการบางประเภท) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา องคแการบริหารสวนจังหวัดหรือเมืองพัทยา
แลวแตกรณี และหากมีรายไดเกิน 1.8 ลานบาทตอปี ตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมกับสํานักงานสรรพากร
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พ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู ยกเวนกิจการบางอยางไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม เชน การขายปุย อาหาร
สัตวแ เป็นตน และในการประกอบการบางประเภท ตองไดรับอนุญาตเป็นพิเศษ เจาของกิจการตอง
ดําเนินการขออนุญาต ตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ เชนการขายบุหรี่ สุรา จะตองไดรับอนุญาตจากกรม
สรรพสามิต เป็นตน 
 2.2สําหรับข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว อาจมีขอจํากัดในความสามารถบริหารกิจการ
เนื่องจากบริหารโดยคนคนเดียว การขยายกิจการอาจทําไดยาก เนื่องจากมีขอจํากัดการระดมทุนจาก
เจาของ การกูยืมก็ทําไดยากกวาองคแกรธุรกิจรูปแบบอื่น กําไรหรือขาดทุนเป็นของเจาของเพียงคนเดียว ถา
เกิดการขาดทุนและมีหนี้สิน เขาของจะรับผิดในหนี้สินเพียงผูเดียวโดยไมจํากัดจํานวนเงิน หนี้ สินของ
กิจการจะผูกพันไปถึงเจาของกิจการและครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได และหากมีกําไรจากการประกอบ
กิจการจํานวนมากตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งมีอัตราสูงกวาภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 อยางไรก็ตามในการประกอบการคาของกิจการเจาของคนเดียวนั้น เจาของอาจจางลูกจ างที่มี
ความรูความสามารถมาทํางานไดโดยใหคาจางเป็นการตอบแทน ซึ่งตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยแวาดวยสัญญาจางแรงงาน หรืออาจแตงตั้งบุคคลอ่ืนใหมีอํานาจแทนตนก็ไดโดยตองปฏิบัติตาม
กฎหมายแพงและพาณิชยแวาดวยเรื่องตัวแทน 
 2.3การเลิกกิจการเจ้าของคนเดียว 
 กิจการเจาของคนเดียวจะเลิกกิจการไดดวยเหตุดังนี้ 
  2.3.1ผูเป็นเจาของกิจการตาย ลมละลายหรือไมสามารถประกอบการตอไปได 
  2.3.2เจาของกิจการสมัครใจเลิกกิจการเอง 
  2.3.3เมื่อเจาของกิจการเปลี่ยนรูปแบบเป็นองคแกรธุรกิจรูปแบบอ่ืน เชนกอตั้งเป็นหาง
หุนสวน เป็นตน 

  2.3.4เจาของกิจการขาย หรือโอนกิจการใหบุคคลอ่ืน 

3 ห้างหุ้นส่วน 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมาตรา 1012 บัญญัติวา “ อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากัน เพ่ือกระทํากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์
จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทํานั้น” 
จึงอธิบายไดวาสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนมีหลักเกณฑแดังนี้ 

3.1 ต้องมีบุคคลตั้งแต่ สอง คนขึ้นไป 
      การจะเป็นหางหุนสวนตองมีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป และบุคคลนั้นตองมีความสามารถตามกฎหมาย
ที่จะเขาทําสัญญาได 

3.2 ต้องมีการตกลงกัน 
      บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปตองมีเจตนาแทจริงที่จะเขาเป็นหุนสวนกัน มิใชเกิดจากการแสดงเจตนาที่
บกพรอง หรือเจตนาวิปริตไดแก เจตนาซอนเรน เจตนาลวง สําคัญผิด และการแสดงเจตนาเพราะถฉอฉล 
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3.3 ต้องมีการเข้ากัน 
      หมายถึงการนําทุนมาลงรวมกันอาจเป็นเงิน ทรัพยแสิน หรือแรงงานdHwfh 

3.4 เพื่อกระทําการ 
       หมายถึงการนําทุนมาเขากันนั้น เพ่ือการทํากิจการใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแ ของสัญญาจัดตั้งหาง
หุนสวน โดยวัตถุประสงคแไมตองหามตามกฎหมาย ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

 3.1.5 กิจการนั้นเป็นการกระทํารวมกัน 
      การเขาเป็นหุนสวนกัน ตองมีกิจการเดียว เป็นหนวยธุรกิจเดียวที่ผูเป็นหุนสวนตองรวมกันในการ
บริหารจัดการ ใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของหางหุนสวน และรวมกันในสวนไดสวนเสีย คือกําไรขาดทุน
จากการประกอบการ 

 3.1.6 ดวยประสงคแจะแบงปในกําไรอันจะพึงไดจากกิจการ 
สัญญาจัดตั้งหางหุนสวนตองมีวัตถุประสงคแในเชิงธุรกิจ  และนํากําไรมาแบงปในกัน มิใชมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
การกุศล การสาธารณะประโยชนแ หรือวัตถุประสงคแอยางอ่ืน ถาสัญญาจัดตั้งไมประสงคแจะแบงปในกําไร ก็
ไมใชสัญญาจัดตั้งหางหุนสวน 
 3.2 ประเภทของห้างหุ้นส่วน 
หางหุนสวนแบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก 
  3.2.1 หางหุนสวนสามัญ 
  3.2.2 หางหุนสวนจํากัด 

  3.2.2. 1 หางหุนสวนสามัญ 
 หางหุนสวนสามัญคือหางหุนสวนที่ผูเป็นหุนสวนทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือหนี้สินทั้งปวง
ของหางโดยไมจํากัด  เรียกผูเป็นหุนสวนทุกคนวา “ หุนสวนไมจํากัดความรับผิด” หางหุนสวนสามัญจะจด
ทะเบียนหรือไมก็ได ถาจดทะเบียนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล  เรียกวา “หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล” ตอง
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเชนเดียวกับบริษัทจํากัด ถาไมจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญจะมีสภาพเป็นบุคคล
ธรรมดา และเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลธรรมดา เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไป 
 หางหุนสวนสามัญมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 

 2.1.1 ผูเป็นหุนสวนทุกคนตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัด 
 หนี้ของหางหุนสวนสามัญ ถือวาเป็นหนี้รวมกันของผูเป็นหุนสวนทุกคน ผูเป็นหุนสวนทุกคนจึงตอง
รับผิดชอบในหนี้ของหางรวมกัน  ผูเป็นหุนสวนจะแยกรับผิดในหนี้ของหางเป็นรายบุคคล หรือตามสวนที่
ตนลงทุนเขาหุนไมได  เจาหนี้ของหางจะฟูองเรียกหนี้สินจากผูเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ให
ชําระรวมกันได โดยไมจําเป็นตองคํานึงวาหุนสวนแตละคนลงทุนเทาใด ถึงแมวาเจาหนี้จะฟูองใหหุนสวน
คนหนึ่งรับผิดชําระหนี้ไปแลว  แตถายังไมครบจํานวนเจาหนี้ก็สามารถฟูองหุนสวนคนอ่ืน ๆ ตอไปได  
จนกวาจะไดรับชระหนี้ครบตามจํานวน  อนึ่ง การเขาหุนกันของผูเป็นหุนสวน อาจเขาหุนกันดวยเงิน 
ทรัพยแสิน และแรงงาน ดวยจํานวนไมเทากันก็ได การตกลงแบงปในผลกําไร ตลอดจนความรับผิดในหนี้สิน 
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อาจการตกลงกันภายในระหวางหุนสวนดวยกันเอง อยางไรก็ทําได แตจะยกเป็นขออางกับเจาหนี้ซึ่งเป็น
บุคคลนอกไมได เพ่ือเป็นหลักประกันในความมั่นใจใหกับเจาหนี้ ที่จะเขามาทําธุรกรรมกับหางหุนสวน
นั่นเอง 

 2.1.2 คุณสมบัติของผูเป็นหุนสวนเป็นสาระสําคัญ 
 การที่กฎหมายบัญญัติใหผูเป็นหุนสวนทุกคนตองรับผิดในหนี้สินของหางรวมกันโดยไมจํากัดความ
รับผิด  ทําใหผูที่จะเขามาเป็นหุนสวนดวยกันไดจะตองมีคุณสมบัติ  มีฐานะ ที่ใกลเคียงกัน  เพราะมีผล
ผูกพันทางกฎหมาย ถาหากเกิดมีหนี้สินกับบุคลภายนอก ผูที่มีฐานะที่ดี มีทรัพยแสินมากกวาอาจถูกเจาหนี้
เรียกใหชําระหนี้ทั้งหมดโดยไมจํากัดเพียงคนเดียว  ดังนั้นการมี่บุคคลใดจะเขามาเป็นหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญจึงตองมีความนาเชื่อถือ นาไววางใจ และมีฐานะที่ใกลเคียงกัน  คุณสมบัติของบุคคลที่จะมา
เขาหุนกันถือวาเป็นสาระสําคัญ 

2.1.3 การจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ 
 การจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ จะตองมีสัญญาในระหวางผูที่นําทุนมาเขากัน  เพ่ือกระทํากิจการ
รวมกัน ดวยประการแบงกําไรระหวางกัน  สัญญาจัดตั้งหางหุนสวนกฎหมายมิไดบังคับใหทําเป็นหนังสือแต
อยางใด  ดังนั้นการจัดตั้งหางหุนสวนอาจทําเป็นหนังสือ ดวยวาจา หรือกิริยาอาการยินยอมเขาหุนสวนกัน
โดยปริยายก็ได  แตในทางปฏิบัติสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนจะทําเป็นหนังสือ  คือมีลายลักษณแอักษรไวเป็น
หลักฐาน 

2.1.4 การจัดการหาง 
 การจัดการใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแนั้น ใหเป็นไปตามสัญญาขอตกลงระหวางผูเป็นหุนสวน
ดวยกัน ซึ่งอาจมีไดดังนี้ 
   2.1.4.1 ใหผูเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่งเป็นผูจัดการหางหุนสวน 
   2.1.4.2ใหผูเป็นหุนสวนหลายคนเป็นผูจัดการหางหุนสวน 
   2.1.4.3 ใหจัดการหางหุนสวนตามเสียงขางมาก 
และหากผูเป็นหุนสวนมิไดตกลงกันไว ในกระบวนการจัดการหางผูเป็นหุนสวนทุกคนยอมมีอํานาจจัดการ
หางหุนสวนนั้นไดทุกคน 

2.1.5 ความเกี่ยวพันระหวางหุนสวนดวยกัน  และกับบุคคลภายนอก 
 ผูเป็นหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ จะมีสิทธิหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบและขอจํากัดตาง ๆ ที่
สําคัญดังนี้ 
   2.1.5.1 หามมิใหชักนําเอาบุคคลอ่ืนเขามาเป็นหุนสวนในหางหุนสวนโดยมิไดรับ
ความยินยอมจากหุนสวนหมดดวยกันทุกคน เวนแตจะไดตกลงกันไวเป็นอยางอ่ืน 
   2.1.5.2 ผูเป็นหุนสวนทุกคนตองรับผิดในการใด ๆ ซึ่งผูเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่ง 
ไดกระทําลงไปในทางท่ีเป็นการคาขายของหางหุนสวนนั้นรวมกันโดยไมจํากัดความรับผิดชอบ 
   2.1.5.3 หามมิใหบุคคลภายนอกที่ไดรับโอนสวนกําไร ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
มีฐานะเป็นหุนสวน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูเป็นหุนสวนทุกคน 
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  2.1.5.4 อันสวนกําไรก็ดี ขาดทุนก็ดี ของผูเป็นหุนสวนทุก ๆ คนนั้น ยอมเป็นไปตามความ
สวนที่ลงหุน 
  2.1.5.5 ผูเป็นหุนสวนคนที่จะเรียกเอาสวนของตนจากหุนสวนอ่ืน ๆ แมในกิจการคาขาย
อันใด ซึ่งไมปรากฏชื่อของตนก็ได 
  2.1.5.6 การใด ๆ อันเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่งไดจัดทําไปในทางที่เป็นธรรมดา คาขาย
ของหางหุนสวนนั้น ผูเป็นหุนสวนทุกคนยอมผูกพันในการนั้น ๆ ดวย  และตองรวมกันรับผิดโดยไมจํากัด
จํานวนในการชําระหนี้ 
 2.1.6  หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน 
         2.1.6.1  การจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญ 
หางหุนสวนสามัญ  จะจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนก็ไดตามที่กลาวมาในตอนตน ถาประสงคแจะจด
ทะเบียน  ตอมีรายการดังตอไปนี้ 
 (1) ชื่อหางหุนสวน 
 (2) วัตถุประสงคแของหางหุนสวน 
 (3) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง 
 (4) ชื่อและที่สํานักงานกับทั้ง อาชีวะของผูเป็นหุนสวนทุกๆคน  ถาผูเป็นหุนสวนคนใดมีชื่อ ยี่หอ  
ก็ใหลงทะเบียนทั้งชื่อและยี่หอดวย (หมายถึงชื่อ ที่อยู อาชีพ ของผูเป็นหุนสวนทุกคน และถาผูเป็นหุนสวน
มียี่หอ หรือเครื่องหมายการคา ใหลงทะเบียน ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคานั้นดวย) 
 (5) ชื่อหุนสวนผูจัดการ  ถามีการแตงตั้งผูจัดการเพียงบางคน 
 (6) ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการบางประการ (ถามี) 
 (7) ตราของหางหุนสวนสามัญ 
ในการจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญ  ผูเป็นหุนสวนทุกคนตองลง ลายมือชื่อ  และประทับตราหางหุนสวน
นั้นดวย  และใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน   สงมอบใหแกหางหุนสวนฉบับหนึ่ง 
         2.1.6.2  สถานที่จดทะเบียน 
 การจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทนั้น สถานที่จดทะเบียนคือ กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวง
พาณิชยแ  ตางจังหวีด จดทะเบียน ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาประจําจังหวัดนั้นๆ 
 2.1.7  ผลของการจดทะเบียน 
หางหุนสวนสามัญ เมื่อจดทะเบียน  เรียกวาหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  มีผลตามกฎหมายดังนี้ 
  2.1.7.1 มีสภาพเป็นนิติบุคคล ตางจากผูเป็นหุนสวน ทําใหเกิด 
 (1) มีสิทธิและหนาที่ตางจากผูเป็นหุนสวน 
 (2) มีสัญชาติของประเทศท่ีจดทะเบียน 
 (3) มีภูมิลําเนาตามที่ตั้งของสํานักงานใหญ 
 (4) ใชนามของหางหุนสวนในการทํานิติกรรมตาง ๆ 
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  2.1.7.2  ผูเป็นหุนสวนอาจถือเอาประโยชนแแกบุคคลภายนอกในบรรดาสิทธิ อันหาง
หุนสวนจดทะเบียนนั้นไดมา  แมในกิจการซึ่งไมปรากฏชื่อของตน  
ความรับผิดของผูเป็นหุนสวนในหางหุนสวนจดทะเบียน อันเกี่ยวแกหนี้  ซึ่งหางหุนสวนไดกอใหเกิดขึ้น
กอนที่ตนออกจากหุนสวนนั้น ยอมมีจํากัดเพียง 2  ปี  นับแตเมื่อออกจากหุนสวน 
  2.1.7.3  ความรับผิดชอบของผูเป็นหุนสวนในหางหุนสวนจดทะเบียนอันเกี่ยวแกหนี้  ซึ่ง
หางหุนสวนไดกอใหเกิดขึ้นกอนที่ตนออกจากหุนสวนนั้น  ยอมมีจํากัดเพียงสองปีนับแตเมื่อออกจาก
หุนสวน 
  2.1.7.4  เมื่อใดที่หางหุนสวนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดชําระหนี้  เมื่อนั้นเจาหนี้ที่ของหาง
หุนสวนนั้น ชอบที่จะเรียกใหชําระหนี้เอาจากผูเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่งก็ได  เวนแต ผูเป็นหุนสวนสามารถ
พิสูจนแไดวา   1) สินทรัพยแของหางหุนสวนยังมีพอที่จําระหนี้ไดทั้งหมดหรือบางสวน และ   2) การจะบังคับ
เอาจากหางหุนสวนนั้นไมเป็นการยาก (มาตรา1071) 
  2.1.7.5  ถาหางหุนสวนจดทะเบียน ยังมิไดเลิกกันตราบใด  เจาหนี้ของผูเป็นหุนสวน
เฉพาะตัว ยอมใชสิทธิได แตเพียงในผลกําไร  หรือเงินซึ่งหางหุนสวนคางชําระแกผูเป็นหุนสวนคนนั้น
เทานั้น  ถาหากหุนสวนเลิกกันแลว เจาหนี้ยอมใชสิทธิไดตลอดจนถึง หุนของผูเป็นหุนสวนคนนั้น อันมีใน
ทรัพยแสินของหางหุนสวน (1072) 
  2.1.7.6  หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนนั้น  กฎหมายหามมิใหผูเป็นหุนสวน กับคนใดคน
หนึ่ง ประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่ง อันมีสภาพเป็นอยางเดียวกัน และเป็นการแขงขันกัน กิจการของ
หางหุนสวน  ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนแตนหรือประโยชนแผูอ่ืน  หรือเขาไปเป็นหุนสวนไมจํากัดความรับผิด
ในหางหุนสวนอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอยางเดียวกัน  และแขงขันกับหางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียนนั้น เวนแตจะไดรับความยินยอมของผูเป็นหุนสวนอื่นทุกคน 
     คําวาประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอยางเดียวกันและเป็นการแขงขันกับหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  
หมายความวา กิจการที่ทํามีลักษณะอยางเดียวกัน หรือเป็นธุรกิจอยางเดียวกัน สวนคําวาแขงขันกับกิจการ
ของหางหุนสวน หมายความวา มีลูกคาเป็นเปูาหมายกลุมเดียวกัน ฉะนั้นขอหามดังกลาวจึงตองเขา
องคแประกอบทั้ง 2 ประการนี้   
 ถาหุนสวนคนใดทําการฝุาฝืน  หางหุนสวนซึ่งจดทะเบียนนั้นชอบที่จะเรียกเอาผลกําไรทั้งหมด อัน
ผูนั้นหาได  หรือเรียกเอาคาสินไหมทดแทน  เพ่ือความเสียหายที่หางหุนสวนนั้นไดรับ  แตทั้งนี้ทานหามมิ
ใหฟูอง เมื่อพนเวลาหนึ่งปีนับแตรับทําการฝุาฝืน 
 2.1.8 การควบหางหุนสวนสามัญ 
        หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนจะควบเขาเป็นอันเดียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนอีกหางหนึ่งก็ได โดย
ความยินยอมของหุนสวนทั้งหมด  เวนแตจะไดตกลงกันไวเป็นอยางอ่ืน  เมื่อหางหุนสวนจดทะเบียน
ประกาศจะควบเขากันกับหางอื่น หางหุนสวนนั้นตองโฆษณาในหนังสือพิมพแแหงทองที่นั้นอยางนอย 2 ครั้ง 
และสงคําบอกกลาวไปยังเจาหนี้เพื่อทําการคัดคาน ภายใน 3 เดือนนับแตวันบอกกลาว  ถาไมมีใครคัดคาน
ภายในกําหนดเวลา  ถือวาไมมีการคัดคาน แตถามีการคัดคานหางหุนสวนจะควบกันไมได  เวนแตจะไดมี
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การชําระหนี้หรือใหประกันในหนี้นั้นแลว  หางหุนสวนที่ควบกันเป็นหางหุนสวนใหมยอมไดไปทั้งสิทธิและ
ความรับผิดของหางหุนสวนเดิมที่ควบเขากัน 
 2.1.9 การเลิกหางหุนสวนสามัญ 
         หางหุนสวนสามัญเลิกกันไดดวยเหตุ 3 ประการ 
  2.1.9.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย 
(1) ถาในสัญญาทําไวมีกําหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน  เมื่อมีกรณีเชนนั้น  ยอมทําใหหางหุนสวน
เลิกกัน 
(2) ถาสัญญาทําไวเฉพาะกําหนดกาลใด  เมื่อนั้นกําหนดกาลนั้น 
(3) ถาสัญญาทําไวเฉพาะเพ่ือทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแตอยางเดียว เมื่อเสร็จการนั้น 
(4) เมื่อผูเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย หรือลมละลาย หรือตกเป็นผูไรความสามารถ 
  2.1.9.2 เลิกโดยตามประสงคแของผูเป็นหุนสวน 
(1) ผูเป็นหุนสวน ทั้งหมดทุกคน ประกาศจะเลิกหางหุนสวน เมื่อใดก็ได หากหางหุนสวนที่ตั้งขึ้นไมมี
กําหนดการอยางหนึ่งอยางใดที่เป็นเหตุใหเลิกกัน 
(2) ผูเป็นหุนสวนคนใดหนึ่ง  ใหคําบอกกลาวแกผูเป็นหุนสวนคนอ่ืน ๆ  บอกเลิก เมื่อสิ้นรอบปีในทางบัญชี
เงินของหางหุนสวนนั้น  และตองบอกกลาวความจํานงจะเลิกลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน 
(3) เลิกโดยคําสั่งศาล  ถามีหุนสวนคนใดคนหนึ่งรองขอศาลจะสั่งใหหางหุนสวนสามัญเลิกกันเสียก็ได
ดังตอไปนี้(มาตรา 1057) 
   ก. เมื่อผูเป็นหุนสวนคนใดคนหนึ่งนอกจากผูรอง ขอลวงละเมิดบทบังคับใด ๆอันเป็นสาระสําคัญซึ่ง
สัญญาหุนสวนกําหนดไวแกตน โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
    ข. เมื่อกิจการของหางหุนสวนนั้นทําไปก็มีแตขาดทุนอยางเดียวและไมมีหวังวาจะกลับฟ้ืนตัวไดอีก 
    ค. เมื่อมีเหตุอ่ืนใด ๆ ทําใหหางหุนสวนนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงคงอยูตอไปได 
 2.2 ห้างหุ้นส่วนจํากัด (หจก) 

 2.2.1 ผูเป็นหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด 
             หางหุนสวนจํากัดหมายถึง หางหุนสวนที่มีผูเป็นหุนสวนสองจําพวกไดแก  
              2.2.1.1ผูเป็นหุนสวนซึ่งจํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนรับจะลง
หุน หรือเรียกวาหุนสวนจํากัดความรับผิด 
              2.2.1.2 ผูเป็นหุนสวนซึ่งจะตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนโดย
ไมจํากัดจํานวน หรือเรียกวาหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 

 2.2.2 ความแตกตางของผูเป็นหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด 
         ผูเป็นหุนสวนไมจํากัดความรับผิด จะมีลักษณะเหมือนกับผูเป็นหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ คือ 
            2.2.2.1 ตองรับผิดในหนี้ของหางโดยไมจํากัดจํานวน 
           2.2.2.2 ตองรับผิดรวมกันในระหวางผูเป็นหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 
          2.2.2.3 คุณสมบัติของผูเป็นหุนสวนเป็นสาระสําคัญ 
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             ในขณะที่ผูเป็นหุนสวนจํากัดความรับผิด จะรับผิดในหนี้ของหางเพียงจํานวนเงินที่ตนลงหุน
เทานั้น คุณสมบัติของผูเป็นหุนสวนจึงไมเป็นสาระสําคัญ 

2.2.3 การจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด 
         หางหุนสวนจํากัดจะตองจดทะเบียนและมีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยรายการจดทะเบียนตองมี
ดังตอไปนี้ 
           2.2.3.1ชื่อหางหุนสวน 
            2.2.3.2ขอแถลงความวาเป็นหางหุนสวนจํากัด และวัตถุที่ประสงคแของหางหุนสวนนั้น 
          2.2.3.3ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาท้ังปวง 
        2.2.3.4 ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเป็นหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดและ
จํานวนเงินซึ่งเขาเหลานั้นไดลงหุนดวยในหางหุนสวน 
         2.2.3.5 ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเป็นหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด 
        2.2.3.6 ชื่อหุนสวนผูจัดการ 
      2.2.3.7 ถามีขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ อันจะผูกพันหางหุนสวนนั้นประการใดให
ลงไวดวย 

2.2.4 สิทธิหนาที่และขอจํากัดของหุนสวนแตละประเภท 
          ผูเป็นหุนสวนไมจํากัดความรับผิดจะมีสิทธิและหนาที่ ขอจํากัดตาง ๆ แตกตางจากผูเป็นหุนสวน
จํากัดความรับผิด ดังนี้ 
         2.2.4.1จะเอาชื่อผูเป็นหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด  มาใชระคนเป็นชื่อหางไมได 
          2.2.4.2 ผูเป็นหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด จะลงทุนดวยแรงงานไมได ดังนั้นจึงตอง
ลงทุนเขาหุนดวยเงินสด  หรือทรัพยแสินอ่ืนเทานั้น  แตสําหรับผูเป็นหุนสวนไมจํากัดความรับผิด สามารถ
ลงทุนดวย เงิน ทรัพยแสิน   หรือแรงงานก็ได 
    2.2.4.3 ผูเป็นหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ไมมีสิทธิเป็นผูจัดการหาง สิทธิในการ
จัดการหางแป็นของหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 
     2.2.4.4 ผูเป็นหุนสวนไมจํากัดความรับผิด จะมีขอหาม มิใหประกอบกิจการคาขายใดๆ 
เพ่ือประโยชนแตนเอง หรือประโยชนแผูอ่ืน อันมีลักษณะเดียวกันและแขงขันกับหางหุนสวนจํากัด  แตขอหาม
ดังกลาวมิไดหามผูเป็นหุนสวนจํากัดความรับผิด 
  2.2.4.5 ผูเป็นหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดจะโอนหุนของตน  โดยปราศจากความ
ยินยอมของผูเป็นหุนสวนคนอ่ืนๆก็ได  แตผูเป็นหุนสวนประเทไมจํากัดความรับผิดจะโอนหุนของตน  โดย
ปราศจากความยินยอมของผูเป็นหุนสวนคนอ่ืนๆไมได 
  2.2.4.6 การที่ผูเป็นหุนสวนประเภทจํากัด ตาย  ลมละลาย หรือตกเป็นผูไรความสามารถ 
ไมเป็นเหตุใหหางหุนสวนตองเลิกกัน แตเหตุดังกลาวถาเกิดขึ้นกับผูเป็นหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด 
ยอมเป็นเหตุใหหางหุนสวนตองเลิกกัน  เวนแตจะมีขอตกลงเป็นอยางอ่ืน 
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2.2.4.7ถาผูเป็นหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดตาย  ทายาทยอมเขาเป็นหุนสวนแทนที่ผูตายได เวนแต
จะมีสัญญาไวเป็นอยางอ่ืน( 
2.2.4.8 ถาผูเป็นหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ลมละลาย ตองเอาหูนของหุนสวนผูนั้นออกขายเป็น
ทรัพยแสินในกองลมละลาย 
3 การเลิกหางหุนสวนจํากัดและการชําระบัญชี  
การเลิกหางหุนสวนจํากัด  มีลักษณะเชนเดียวกับการเลิกหางหุนสวนสามัญ 
4 ความแตกตางระหวางหางหุนสวนสามัญกับหางหุนสวนจํากัด 
 หางหุนสวนสามัญ และหางหุนสวนจํากัดมีความเหมือนและแตกตางกันดังนี้ 

4.1 ความเหมือนกัน 
  4.1.1  มีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป มาตกลงเขาหุนกัน 
  4.1.2 มีเหตุแหงการเลิกหางหุนสวนสามัญ และหางหุนสวนจํากัด เหมือนกัน 
  4.1.3 หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดมีสิทธิในการจัดการหาง ทั้งสองประเภท 
เหมือนกัน 
 4.2 ความแตกตาง 
  4.2.1 หางหุนสวนสามัญมีผูเป็นหุนสวนเพียงประเภทเดียวคือหุนสวนประเภทไมจํากัด
ความรับผิด แตหางหุนสวนจํากัดมีผูเป็นหุนสวนสองประเภทคือหุนสวนไมจํากัดความรับผิด และหุนสวน
ประเภทจํากัดความรับผิด 
  4.2.2 หางหุนสวนสามัญจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือไมจดทะเบียนซึ่งจะมีสภาพเป็น
บุคคลธรรมดาก็ได  แตหางหุนสวนจํากัดตองจดทะเบียนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้นหางหุนสวนจํากัด
จึงตองมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  4.2.3 หางหุนสวนสามัญเลิกกันเมื่อผูเป็นหุนสวนคนใด ตาย   ลมละลาย   หรือตกเป็นผู
ไรความสามารถ   เวนแตจะไดมีขอตกลงกันเป็นอยางอ่ืน แตผูเป็นหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดในหาง
หุนสวนจํากัด  ตาย ลมละลาย  หรือตกเป็นผูไรความสามารถ ไมเป็นเหตุใหหางหุนสวนจํากัดตองเลิกกัน 
เวนแตมีขอตกลงกันไวเป็นอยางอ่ืน  

4 บริษัทจํากัด 
 การดําเนินการในรูปแบบบริษัท จํากัด อยูภายใตกฎหมายแพงและพาณิชยแ ซึ่งมีหัวขอพิจารณา 
ดังนี้ 
 4.1 บริษัทจํากัดมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

4.1.1 ตกลงรวมกันของบุคคล ตั้งแต 3 คนข้ึนไป 
4.1.2 แบงทุนเป็นหุน ๆ ละเทากัน 
4.1.3 ผูถือหุนรับผิดเพียงเทาที่ตนถือหุน 
4.1.4 จดทะเบียนบริษัทจํากัด 

 4.2 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด 
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  4.2.1 ตองการมีผูกอการอยางนอย 3 คน ตกลงเขากันเพ่ือแสวงหากําไรมาแบงกัน โดย
ลงทุนเป็นหุน (แตละหุนมีมูลคาเทากัน) 
  4.2.2 ใหผูเริ่มกอการจัดทําหนังสือบริคณหแสนธิ มีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดใน
หนังสือบริคณหแสนธิ 
   4.2.2.1 ชื่อบริษัท จํากัด อันคิดจะตั้งขึ้นซึ่งตองมีคําวา “จํากัด” ไวปลายชื่อนั้น
ดวยเสมอไป 
   4.2.2.2  ที่ตั้งของสํานักงานของบริษัท จํากัด ซึ่งจดทะเบียนนั้น จะตั้งอยู ณ ที่
ใดในราชอาณาจักร 
   4.2.2.3 วัตถุประสงคแทั้งหลายของบริษัท 
   4.2.2.4 ถอยคําสําแดงวา ความรับผิดชอบของผูถือหุนจะมีจํากัด 
   4.2.2.5 จํานวนทุนเรือนหุน ซึ่งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียน แบงออกเป็นหุน
มีมูลคากําหนดหุนละเทาไร 
   4.2.2.6 ชื่อ สํานัก อาชีวะ และลายมือชื่อ ของบรรดาผูรวมกอการ ทั้งจํานวน
หุน ซึ่งตางคนตางเขาชื่อ ซื้อไวคนละเทาไร 
               4.2.3 ใหผูเริ่มกอการทําหนังสือบริคณหแสนธิ  ไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยแ 
               4.2.4 จัดหาผูเขาชื่อซื้อหุน โดยผูเริ่มกอการซื้อหุนอยางนอยคนละหนึ่งหุน (ปพพ .ม.1100) 
และหามมิใหชี้ชวนประชาชนทั่วไปซื้อหุน นอกนั้นยังหามขายหุนต่ํากวามูลคาที่กําหนดได แตสามารถขาย
หุนสูงกวามูลคาที่กําหนดได ทั้งนี้ใหกําหนดไวในหนังสือบริคณหแสนธิ โดยราคาหุนประกอบดวย 1) Par 
value 2) Market valu 
               4.2.5  เมื่อไดเขาชื่อซื้อหุนแลว ใหผูกอการเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท  โดยมิชักชาสาระสําคัญที่
จัดประชุม เชน กําหนดขอบังคับตางๆ กําหนดจํานวนหุนบุริมสิทธิ์ เลือกกรรมการบริษัท ผูเริ่มกอการจะ
หมดหนาที่ เมื่อไดสงมอบการทั้งปวงที่ไดทําไวแลวใหกับกรรมการบริษัท 
               4.2.6  กรรมการบริษัท เริ่มปฏิบัติหนาที่โดยเรียก ชําระคาหุนโดยกฎหมายกําหนดไววาตองไม
นอยกวารอยละ 25 ตอหุน เมื่อเรียกคาหุนครบทุกหุนแลว ใหนํารายละเอียดตางๆไปขอจดทะเบียน ภายใน 
3 เดือนนับแตวันประชุมจัดตั้งบริษัท ถือวาบริษัทจํากัด กอตั้งขึ้นโดยสมบูรณแ ถาไมสามารถดําเนินการ
ภายในเวลาดังกลาว ถือวาบริษัทจํากัดไดไดจัดตั้งขึ้นและรีบคืนเงินผูเขาชื่อ ซื้อหุนทันที 
 4.3 แบ่งทุนเป็นหุ้นๆละเท่ากัน 
 บริษัทจํากัดมีการแบงทุนเป็นหุนมูลคาหุนละเทากัน ผูถือหุนตางรับผิดไมเกินจํานวนที่ตนไดลงหุน  
กฎหมายกําหนดมูลคาหุนไมใหต่ํากวาหุนละ5บาท 
 4.4 ความรับผิดของผู้ถือหุ้นเพียงเท่าตนลงหุ้น 
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  ผูถือหุนตางรับผิดเพียงจํานวนเงินเทาที่ตนแสดงเจตนาลงหุนไว  อยางไรก็ตามกฎหมายยอมรับให
กรรมการของบริษัทเขาไปรับผิดโดยไมจํากัดจํานวนคลายกับหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวน
จํากัด เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับผูมาติดตอธุรกิจกับบริษัท 
 4.5 การจดทะเบียนบริษัท จํากัด 
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากท่ีประชุมจัดตั้งบริษัท จํากัด ตองนําความไปจดทะเบียนรายละเอียด ดังนี้ 
  4.5.1 จํานวนหุนทั้งสิ้น หุนสามัญ  หุนบุริมสิทธิ์ 
  4.5.2 จํานวนหุน ซึ่งออกใหเสมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลว หรือใชแตบางสวนแลว 
 และหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวาใชแลวเพียงใด  
  4.5.3 จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด 
  4.5.4 จํานวนเงินที่ไดรับไวเป็นคาหุนรวมทั้งสิ้นเทาใด 
  4.5.5 ชื่อ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน 
  4.5.6 ใหแสดงอํานาจของกรรมการ 
  4.5.7 ถาตั้งบริษัทขึ้นซึ่งกาลเวลาหนึ่ง ใหบอกการกําหนดอันนั้นดวย 
  4.5.8 ที่ตั้งสํานักงานและสาขาท้ังปวง 
 4.6  ทุนของบริษัทจํากัด 
 บริษัทจํากัดแบงทุนเป็นหุน ๆ ละเทากัน โดยสามารถแบงหุนเป็น 2 ประเภท คือ 1) หุนสามัญ 2) 
หุนบุริมสิทธิ์ ซึ่งตองกําหนดใหชัดเจนในวันประชุมจัดตั้งบริษัท อนึ่ง การลงทุนในหุนอาจลงทุนเป็นเงินสด 
ทรัพยแสิน หรือแรงงาน แตการลงหุนดวยทรัพยแสิน หรือแรงงานตองกําหนดใหชัดเจนวาจะเป็นหุนจํานวน
เทาใด และตองแถลงในที่ประชุมผูถือหุนใหชัดเจนวามีการตอบแทนในทรัพยแสินหรือแรงงานอยางไร เทาใด 
ซึ่งมีสาระสําคัญ เรื่องหุนของบริษัทจํากัด ดังนี้ 
  4.6.1 หุนแบงแยกมิได ถามีผูถือหุน 2 คน ตองกําหนดใหคนหนึ่ง เป็นผูใชสิทธิในถานะผู
ถือหุน 

 4.6.2 ใบหุนที่บริษัทจํากัดออกใหมี 2 ชนิด 
   4.6.2.1 หุนระบุชื่อ 
   4.6.2.2 หุนผูถือ การออกหุนชนิดนี้ไดนั้นตองกําหนดไวในขอบังคับบริษัท และ
จะตองชําระคาหุนเต็มมูลคาแลวเทานั้น 
  4.6.3 หุนทั้งสองชนิดสามารถโอนใหบุคคลอ่ืนได 
   4.6.3.1 หุนชนิดระบุชื่อ โอนไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากบริษัทจํากัด 
โดยทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ ผูโอน ผูรับโอน พยาน อยางนอย 1 คน 
   4.6.3.2 หุนผูถือ โอนไดเพียงการสงมอบเทานั้น เนืองจากเป็นหุนที่ชําระเต็ม
มูลคาแลว 

 4.6.4หามบริษัทจํากัด ถือหุนบริษัทจํากัดตัวเอง หรือรับจํานําหุนของบริษัท
ตนเอง 
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 4.7 การเพิ่มทุนหรือลดทุน 
 การเพ่ิมทุนหรือลดทุนกระทําไดหากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติพิเศษ(คะแนน 3ใน4) การเพ่ิมทุน ทําได
โดยการออกหุนใหมเทานั้น ใหผูถือหุนเดิมตามสวนที่เขาถืออยู หากเขาไมซื้อจึงสามารถนํามาจําหนายให
ผูอ่ืน การลดทุนทําได 2 วิธี คือ 1) ลดจํานวนหุนใหนอยลง 2) ลดมูลคาหุนใหนอยลง การลดทุนกฎหมาย
กําหนดใหดําเนินการ ดังนี้ 

4.7.1  ลงโฆษณาในหนังสือพิมพแแหงทองที่อยางนอย7 ครั้ง 
4.7.2  ตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาเจาหนี้ของบริษัทจํากัด หากประสงคแจะคัดคานให

เจาหนี้ดําเนินการภายใน 3 เดือน นับแตวันที่บอกกลาวนั้น 
4.7.3 พนจากขอ 4.7.2 อาจเกิด 2 กรณี  

  4.7.3.1 หากเจาหนี้ไมคัดคานใหดําเนินการลดทุนได 
  4.7.3.2 หากเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลา บริษัทจํากัดจะตองใชหนี้ใหกับผูคัดคาน
หรือจัดหาประกันใหกับเจาหนี้รายนั้นกอนจึงจะลดทุนได 
 4.8 การจัดการงานของบริษัทจํากัด 
 กิจการของบริษัทจํากัดดําเนินการโดยกรรมการ ที่ไดจากการเลือกจากที่ประชุมผูถือหุน    ครั้ง
แรกกรรมการจะมีจํานวนเทาใดใหเป็นไปตามขอบังคับของบริษัทจํากัด “กรรมการตองดําเนินการใน
กิจการของบริษัทดวยความระมัดระวัง ตองชวยสอดสองดูแลกิจการเสมือนเป็นผูประกอบกิจการนั้นเอง” 
บริษัทจํากัด หรือผูถือหุน อาจจะฟูองรองคาเสียหายจากกรรมการได แตถาความเสียหายเกิดขึ้นจาก
กรรมการไดกระทําไปโดยไดรับอนุมัติของที่ประชุมใหญแลว ไมจําเป็นตองรับผิดในความเสียหายนั้น 
 4.9  การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
 กฎหมายกําหนดวาจะตองจัดประชุมใหญ ผูถือหุนอยางนอยปีละ 1 ครั้ง เรียกวาประชุมสามัญ 
นอกจากนี้ยังเรียกวา การประชุมวิสามัญ ซึ่งเรียกประชุมไดกรณี ดังนี้ 

4.9.1  กรรมการเป็นผู้เรียกประชุม 
4.9.1.1  กรรมการเห็นสมควร 
4.9.1.2  กรรมการเรียกเม่ือขาดทุนลงถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนตนทุน 
4.9.1.3  ผูถือหุนไมนอยกวาหนึ่งในหา เขาชื่อกันใหเรียกประชุม 
  4.9.2 ผูถือหุนเรียกประชุม   
  ถากรรมการไมดําเนินการเรียกประชุมตามที่ผูถือหุนไมนอยกวา 1 ใน 5 เขาชื่อกันขอให
เรียกประชุม ดังนี้แลวผูถือหุนสามารถเรียกประชุมเองได 

4.10 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
 บริษัทจํากัดตองจัดทําทะเบียนผูถือหุนเก็บรักษาไวที่สํานักงานของบริษัท และพรอมใหผูถือหุน
ตรวจดูไดตลอดเวลาทําการ โดยไมเสียคาธรรมแตอยางใด 
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 4.11 ความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดการงานของบริษัทจํากัด 
  4.11.1 กรรมการเป็นตัวแทนบริษัทการดําเนินการของกรรมการภายใตวัตถุประสงคแของ
บริษัท ยอมมีผลผูกพันบริษัท 
  4.11.2 การดําเนินการของกรรมการนอกวัตถุประสงคแของบริษัทจํากัดไมผูกพันบริษัท
จํากัด การกระทําของกรรมการที่นอกเหนือจากอํานาจที่ไดมาจากที่ประชุมใหญหรือไมเป็นไปตามขอบังคับ 
แตยังอยูในวัตถุประสงคแของบริษัทเชนนี้ยังคงผูพันตอบุคคลภายนอก บริษัทสามารถฟูองเรียกคาเสียหาย
เอากับกรรมการบริษัทได 
 4.12 ข้อจํากัดบทบาทผู้เป็นกรรมการ 
  4.12.1 หามมิใหกรรมการกระทําการ ดังนี้ 
   4.12.1.1  ประกอบกิจการใด ๆ หรือ 
   4.12.1.2  เขาไปเป็นหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดชอบ 
  4.12.2 โดยการประกอบกิจการหรือเป็นหุนสวนในหางหุนสวนที่มีสภาพดุจเดียวกับ
บริษัทจํากัด 
  4.12.3 กิจการนั้นแขงขันกับบริษัทจํากัด 
  4.12.4 ไมวาการกระทํานั้นเพื่อประโยชนแของตนเองหรือผูอ่ืน 
  4.12.5 การกระทําดังกลาวไมไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมใหญของผูถือหุน  
*หามเฉพาะกรรมการไมไดหามผูถือหุน* 
 4.3 การควบบริษัทจํากัดเข้าด้วยกัน 
หลักเกณฑแการควบบริษัทเขากัน 
  4.13.1 ตองไดรับมติพิเศษจากที่ประชุมผูถือหุน 
  4.13.2 นํามติพิเศษจดทะเบียนภายใน 14 วัน 
  4.13.3 ตองลงโฆษณาการควบบริษัทในหนังสือพิมพแทองที่อยางนอย 7 ครั้ง 
  4.13.4 ตองสงคําบอกกลาวการควบบริษัทไปยังเจาหนี้ (เพ่ือคัดคาน) 
  4.13.5 ใหบริษัทที่ควบกันไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน 
  4.13.6 บริษัทใหมที่ควบกัน ยอมไดทั้งสิทธิและความรับผิดบรรดาที่มีอยูแกบริษัทจํากัด
เดิม 
  4.13.7 จํานวนทุนเรือนหุนบริษัทจํากัดใหม ตองเทากับทุนเรือนหุนเดิมของบริษัทที่ควบ
เขากัน 
 4.14  การเลิกบริษัทจํากัด 
 การเลิกกบริษัทจํากัดเม่ือมีเหตุ ดังนี้ (ปพพ1234) 
  4.14.1 ถาในขอบังคับของบริษัทจํากัดมีกําหนดกรณีอ่ืนใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน 
  4.14.2 ถาบริษัทจํากัดตั้งไวเฉพาะกาลใดเม่ือสิ้นกําหนดกาลนั้น 
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  4.14.3 ถาบริษัทจํากัดตั้งไวเฉพาะ เพ่ือทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดแตอยางเดียว เมื่อ
เสร็จกิจการนั้น 
  4.14.4 มีมติพิเศษใหเลิก 
  4.14.5 เมื่อบริษัทจํากัดลมละลาย 
  4.14.6 เมื่อมีเหตุตอไปนี้ศาลอาจสั่งใหเลิกบริษัทจํากัดนั้นได 
   4.14.6.1 ทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัทจํากัด 
   4.14.6.2 บริษัทจํากัดไมเริ่มทําการภายใน 1 ปี นับแตวันจดทะเบียนหรือหยุดทํา
การไปแลว 1 ปี เต็ม 
  4.14.6.3 ถาการคาของบริษัททําไปก็มีแตขาดทุนอยางเดียว 
  4.14.6.4 ผูถือหุนลดลงเหลือไมถึง 3 คน กรณี (1-4) ตองมีการรองขอตอศาลเกิดขึ้น 
 4.15 การชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 
 เมื่อบริษัทเลิกกันที่มิใชกรณีลมละลายตองมีการชําระบัญชีของบริษัทเพ่ือสะสางการงานจัดการใช
หนี้สินและแจกจายสินทรัพยแของบริษัทจํากัด หากไมมีขอบังคับกําหนดไว กรรมการของบริษัทจํากัดมี
หนาที่ชําระบัญชี 

5 บริษัท มหาชน จํากัด 
 การดําเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัท มหาชน จํากัด นั้น เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จํากัด 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
 5.1 ลักษณะสําคัญของบริษัท มหาชน จํากัด 
  5.1.1  แบงทุนเป็นหุนละเทาๆกัน 
  5.1.2 ผูถือหุนรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนที่ตนตองชําระคาหุนที่ตนไดแสดงเจตนาในการ
ลงทุนไว 
  5.1.3 วัตถุประสงคแในการจัดตั้งชัดเจนวาจะตองเสนอขายหุนใหกับประชาชนไวในหนังสือ
บริคณหแสนธิ ไมมีการกําหนดจํานวนผูถือหุนวามีจํานวนเทาใด มีเพียงกําหนดผูกอการในการจัดตั้งบริษัท
จํากัดไมต่ํากวา 3 คน และบริษัท มหาชน จํากัด ไมต่ํากวา 15 คน ซึ่งพอจะถือวาเป็นการกําหนดผูถือหุน
ขั้นต่ําไว 
 5.2 ขั้นตอนในการดําเนินการก่อตั้งบริษัท มหาชน จํากัด 
  5.2.1 ตองมีผูเริ่มกอตั้งอยางนอย 15 คน โดยผูเริ่มกอตั้งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   5.2.1.1 บรรลุนิติภาวะ 
   5.2.1.2 ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรเป็นจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
   5.2.1.3 ผูเริ่มกอตั้งจะตองจองหุนบริษัท มหาชน จํากัด รวมกันแลวไมนอยกวา
รอยละ 5 ของทุนจดทะเบียน 
   5.2.1.4 ผูจัดตั้งตองไมเป็นบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ คนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเคยเป็นบุคคลลมละลาย 
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  5.2.1.5 ไมเคยไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับไดที่กระทํา
โดยทุจริต 

5.2.2 ผูจัดตั้งตองทําหนังสือบริคณหแสนธิ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  5.2.2.1 ชื่อบริษัท ตองมีคําวา “บริษัท” นําหนา และ “จํากัด(มหาชน)” ตอทาย หรือใช
คําวา “บมจ” นําหนาแทนก็ได ชื่อที่เป็นภาษาตางประเทศ ใหใชภาษาอังกฤษเทานั้นและมีคําวา “public 
company Limited” ตอทาย 
  5.2.2.2 แสดงความประสงคแของบริษัทที่จะเสนอขายหุนตอประชาชนในหนังสือบริคณหแ
สนธิ 
  5.2.2.3 วัตถุประสงคแของบริษัทจะตองระบุประเภทของธุรกิจใหชัดแจง 
  5.2.2.4 ทุนจดทะเบียนตองแสดงชนิดของหุน จํานวนหุน และมูลคาของหุน   
5) ที่ตั้งสํานักงานใหญ 
  5.2.2.5 วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ และที่อยูของผูเริ่มกอตั้งบริษัท มหาชน จํากัด และ
จํานวนหุนที่แตละคนจองไว 

5.2.3 เมื่อทําหนังหนังสือบริคณหแสนธิเสร็จแลว ใหผูจัดตั้งบริษัท มหาชน จํากัด ทุกคนลงลายมือ
ชื่อ พรอมทั้งไปยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน 
 5.2.4 เมื่อนายทะเบียนจดทะเบียนหนังสือบริคณหแสนธิใหแลว ผูจัดตั้งเสนอขายหุนตอประชาชน
โดยเป็นไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ (หลักทรัพยแออกใหมตองเสนอ กลต.
อนุญาต) จํานวนหุนที่จะขายใหประชาชนตองกําหนดไวในหนังสือชี้ชวนและหามกําหนดจํานวนหุนขายให
ประชาชนนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหแสนธิ 
 5.2.5 ผูจัดตั้งเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท มหาชน จํากัด ภายใน 2 เดือน นับแตวันออกหุนครบ 
 5.2.6 สาระสําคัญในการประชุม 
  5.2.6.1 พิจารณาขอบังคับของบริษัท มหาชน จํากัด  
  5.2.6.2 ใหสัตยาบันแกกิจการที่ผูริเริ่มจัดตั้งไดกระทําไว และอนุมัติคาใชจายที่ไดจายไป
ในการจัดตั้งบริษัท 
  5.2.6.3 กําหนดจํานวนเงินที่จะจายใหผูจัดตั้ง (ถามี)   
  5.2.6.4 กําหนดลักษณะแหงหุนบุริมสิทธิ 
  5.2.6.5 กําหนดจํานวนหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิที่จะใหแกบุคคลใดเสมือวาไดรับ ชําระ
เงินคาหุนเต็มมูลคาแลว (ผูใหทรัพยแสินอื่นนอกจากตัวเงิน) 
  5.2.6.6 เลือกกรรมการบริษัทจํากัด (มหาชน) ไมนอยกวา 5 คน 
  5.2.6.7 เลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
 5.2.7 เมื่อประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จ ผูจัดตั้งหมดหนาที่มอบกิจการและเอกสารทั้งปวงใหกรรมการ
บริษัทภายใน 7 วัน กรรมการบริษัทดําเนินการ ดังนี้ 
  5.2.7.1 มีหนังสือแจงใหผูจองหุนชําระเงินคาหุนเต็มจํานวน 
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   5.2.7.2 ผูจองหุนชําระคาหุนดวนทรัพยแอ่ืน ใหโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินนั้น 
  5.2.8 เมื่อไดรับชําระคาหุนครบแลว ใหคณะกรรมการขอจดทะเบียนบริษัท มหาชน 
จํากัด ตอนายทะเบียนทําใหบริษัท มหาชน จํากัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
 5.3 ทุนของบริษัท มหาชน จํากัด 
  5.3.1 ทุนแบงเป็นหุนมูลคาหุนละเทา ๆ กัน โดยหุนนั้นแบงแยกไมได 
  5.3.2 หุนมี 2 ประเภท คือหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ 
  5.3.3 ใบหุนบริษัท มหาชน จํากัด มีประเภทเดียวคือหุนที่ชําระเต็มมูลคา 
  5.3.4 การโอนหุนของบริษัท มหาชน จํากัด มีผลสมบูรณแเมื่อกระทํา ดังนี้  
   5.3.4.1 ผูถือหุนสลักหลังใบหุนโดยระบุชื่อผูรับโอน 
   5.3.4.2 ลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน 
   5.3.4.3 สงมอบใบหุนใหผูรับโอน 
  5.3.5 โดยหลักบริษัทจะหามโอนหุนมิได เวนแตเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชนแที่บริษัทจะ
พึงไดตามกฎหมาย หรือรักษาสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกับคนตางดาว นอกจากนั้นยังหามผูจัดตั้ง
บริษัท มหาชน จํากัด โอนหุนกอนครบกําหนด 2 ปี นับแตวันจดทะเบียนเป็นบริษัทแลว ยกเวนไดรับความ
เห็นชอบจากผูประชุมผูถือหุน 
 5.4 การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัท มหาชน จํากัด 
  5.4.1ลดมูลคาหุน 
  5.4.2 ลดจํานวนหุน 
  5.4.3 ลดทุนดวยการตัดหุน หมายถึง ตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนาย เชน จํานวนหุน
ทั้งหมดมี 10,000 หุน ออกขายครั้งแรก 8,000 หุน เหลืออยู 2,000 หุน อาจตัดหุน 2,000 หุนที่เหลือได 
การลดทุนไมวาวิธีใดตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมออกเสียง 
  5.4.4 การลดทุนโดยการลดมูลคาหุนและลดจํานวนหุนตองแจงใหเจาหนี้ทราบเพ่ือทําการ
คัดคาน  เหมือนกรณีบริษัทจํากัด แตการลดทุนโดยการตัดหุนไมตองแจงใหเจาหนี้ทราบมติแตอยางใด   
การเพ่ิมหุนของบริษัท มหาชน จํากัด ทําไดโดยการออกหุนใหมเทานั้น 
 5.5 การดําเนินการของบริษัท มหาชน จํากัด  
 การดําเนินกิจการของบริษัท มหาชน จํากัด โดยกรรมการคณะหนึ่งอยางนอย 5 คน โดย
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 
 5.6 ข้อจํากัดบางประการของคณะกรรมการบริษัท มหาชน จํากัด 
  5.6.1หามมิใหคณะกรรมการกระทําการ ดังนี้ 
   5.6.1.1 ประกอบการคาขายใดๆ 
   5.6.1.2 เขาไปเป็นหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดชอบ 
  5.6.2 กิจการหรือหางหุนสวนที่เขาไปนั้น มีสภาพดุจเดียวกับบริษัท มหาชน จํากัด 
  5.6.3 กิจการนั้นเป็นการแขงขันกับบริษัท มหาชน จํากัด 
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 5.6.4 ไมวาการกระทํานั้นเพื่อประโยชนแตอตนเองหรือผูอื่น 
 5.6.5 การกระทําดังกลาวนั้นไมไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนมีมติแตงตั้งกรรมการ หาก
กรรมการคนใดฝุาฝืน บริษัท มหาชน จํากัด อาจเรียกคาสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
กรรมการนั้นได 
 5.7 การแปรสภาพบริษัทจํากัด มาเป็นบริษัท มหาชน จํากัด  
 สามารถดําเนินการไดโดย ไดรับมติพิเศษจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจํากัดนั้น โดยพิจารณา
เรื่องที่เกี่ยวของกับการแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จํากัด เชน การเลือกตั้งกรรมการ ขอบังคับบริษัท 
มหาชน จํากัด เป็นตน เมื่อพิจารณารายละเอียดเรียบรอยแลวใหกรรมการบริษัท สงมอบกิจกรรมทั้งปวงให
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม เพ่ือนําหนังสือบริคณหแสนธิและขอบังคับของบริษัทใหม ยื่นจดทะเบียนแปร
สภาพบริษัท มหาชน จํากัด ตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จํากัด 

6 แบบพิมพ์ที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
   6.1 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
แบบพิมพแที่ใชในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด มีดังนี้ 

6.1.1 แบบพิมพแที่นายทะเบียนจัดพิมพแขึ้น ไดแก 
6.1.1.1 แบบ ห.ส.1 คือ แบบคําขอจดทะเบียนหางหุนสวน 
6.1.1.2 แบบ ห.ส.2 คือ แบบรายการจดทะเบียนจัดทั้งหางหุนสวน 
6.1.1.3 แบบ บอจ.1คือ แบบคําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
6.1.1.4 แบบ บอจ.2 คือ แบบหนังสือบริคณหแสนธิ 
6.1.1.5 แบบ บอจ.3 คือแบบรายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด 
6.1.1.6 แบบ บอจ.4 คือ แบบรายการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติม และหรือมติพิเศษของ
บริษัท 
6.1.1.7 แบบ ลช.3 คือ แบบรายงานการชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
6.1.1.8 แบบ ลช.5 คือ แบบรายการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีหางหุนสวนและ
บริษัทจํากัด 
6.1.1.9 แบบ ลช.6 คือ แบบรายละเอียดสมุดบัญชี และสรรพเอกสารทั้งหลายของหาง
หุนสวน และบริษัทจํากัด 
6.1.1.10 แบบ ก. คือแบบกรรมการเขาใหมของบริษัทจํากัด 
6.1.1.11 แบบ ว. คือ แบบรายละเอียดวัตถุประสงคแของหางหุนสวน และบริษัทจํากัด 
6.1.1.12 แบบ สสช.1 คือแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของหางหุนสวน 
และบริษัทจํากัด 
6.1.1.13 แบบ ตท. คือแบบคําขอตรวจเอกสาร 
6.1.1.14 แบบ รท. คือ แบบคํารองขอหนังสือรับรอง สําเนาเอกสาร ใบแทนใบสําคัญ 
ขอมูลคอมพิวเตอรแ 
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 6.2 แบบพิมพ์ที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบข้ึน ไดแก 
6.2.1 แบบ บอจ.5 คือแบบสําเนารายชื่อผูถือหุนของบริษัทจํากัด 
6.2.2หนังสือมอบอํานาจ 

          6.2.3แบบจองนิติบุคคล                                                                                                  
6.3 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 
แบบพิมพแที่ใชในการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดมีดังนี้ 
 6.3.1 หนังสือและเอกสารดังตอไปนี้ ใหทําตามแบบที่กําหนดไว 
  6.3.1.1 หนังสือบริคณหแสนธิ ใหทําตามแบบ บมจ.001 
  6.3.1.2 วัตถุประสงคแของบริษัท ใหทําตามแบบ บมจ.002 
  6.3.1.3 หนังสือยินยอมใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหแสนธิ กอนะจดทะเบียนเป็นบริษัท 
ใหทําตามแบบ บมจ.003 
  6.3.1.4 หนังสือยินยอมใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทถอนตัว ใหทําตามแบบ บมจ.004 
  6.3.1.5 บัญชีรายชื่อผูถือหุน ใหทําตามแบบ บมจ.006 
  6.3.1.6 หนังสือยินยอมเป็นกรรมการบริษัท ใหทําตามแบบ บมจ.007 
  6.3.1.7 หนังสือยินยอมเป็นผูชําระบัญชี ใหทําตามแบบ บมจ.009  
  6.3.1.8 รายละเอียดสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ใหทําตามแบบ บมจ.
012 
 6.3.2 รายการจดทะเบียนและคําขอจดทะเบียนดังตอไปนี้ ใหใชแบบพิมพแที่กําหนดไว 
  6.3.2.1 รายการจดทะเบียน ใหทําตามแบบ บมจ.009 
  6.3.2.2 รายการจดทะเบียนเป็นผูชําระบัญชีและเลิกบริษัท ใหทําตามแบบ บมจ.008 
  6.3.2.3 คําขอจดทะเบียน ใหทําตามแบบ บมจ.101 
  6.3.2.4 คําขอจดทะเบียนเลิกชําระบัญชี ใหทําตามแบบ บมจ.102 
 6.3.3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนดังตอไปนี้ ใหใชแบบที่กําหนดไว 
  6.3.3.1 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรณีจัดตั้งขึ้นมาใหม ใหใช
แบบ ทค.0502 
  6.3.3.2 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกรณีควบเขากัน ใหใชแบบ 
ทค.0503 
  6.3.3.3 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกรณีแปรงสภาพเอกชนเป็น
บริษัทมหาชนจํากัด ใหใชแบบ ทค.0504 
 6.3.4. คําขอดังตอไปนี้ ใหใชแบบที่กําหนดไว 
  6.3.4.1 คําขอตรวจทะเบียน ใหใชแบบ บมจ.201 
  6.3.4.2 คําขอหนังสือรับรองหรือสําเนาเอกสารหรือใบแทนสําคัญ ใหใชแบบ บมจ.202  
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7 สรุป 

 หางหุนสวนคือรูปแบบองคแกรธุรกิจรูปแบบหนึ่ง จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ
โดยสัญญาของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมาเขาทุนกัน ดวยเงิน ทรัพยแสิน หรือแรงงาน เพ่ือกระทํากิจการ
รวมกัน โดยมีความประสงคแจะแบงปในกําไรที่จะไดจากกิจการนั้น  หางหุนสวนมีสองประเภทคือหาง
หุนสวนสามัญ  และหางหุนสวนจํากัด  หางหุนสวนสามัญจะมีผูเป็นหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด
เพียงประเภทเดียว จะจดทะเบียนและมีสภาพเป็นนิติบุคคล หรือไมจดทะเบียนและมีสภาพเป็นบุคคล
ธรรมดาก็ได  ซึ่งจะมีผลตอการเสียภาษี  กลาวคือหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนจะเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา  สวนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนจะเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  หางหุนสวนจํากัดจะมีผูเป็น
หุนสวนสองประเภท คือหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด และหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด โดย
หุนสวนทั้งสองประเภทนี้จะมีสิทธิและหนาที่แตกตางกัน หางหุนสวนจํากัดตองจดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัทจํากัด  เป็นองคแกรธุรกิจจัดตั้งขึ้นโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ  บริษัทจํากัด  ตอง
มีการตกลงรวมกันของบุคคลตั้งแต  3  คนขึ้นไป  เขากันเพ่ือแสวงหากําไรโดยลงทุนเป็นหุนมูลคาหุนละ
เทากัน  ผูถือหุนตางรับผิดเพียงจํานวนเงินเทาที่ตนลงทุนไว 
 บริษัท  มหาชน  จํากัด  เป็นองคแกรธุรกิจจัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.
2535 มีการแบงทุนเป็นหุนๆ ละเทากัน  และมีวัตถุประสงคแชัดเจนในการเสนอขายหุนตอสาธารณชน  ผู
กอตั้งบริษัทมหาชนจํากัด ตองมีไมต่ํากวา 15 คน 
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คําถามท้ายบทที่ 4 
1. ใหอธิบายความหมายขององคแกรธุรกิจ 
2. ขอดีของกิจการเจาของคนเดียวมีอะไรบาง 
3. หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนกับไมจดทะเบียนมีความแตกตางกันอยางไร 
4. หางหุนสวนจํากัด มีความเหมือนและแตกตางกับหางหุนสวนสามัญในเรื่องใดบาง 
5. การไมระบุมูลคาสิ่งที่นํามาเขาหุนในหางหุนสวนผลทางกฎหมายจะเป็นอยางไร 
6. ผูเป็นหุนสวนจํากัดความรับผิด ในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนจํากัดจะมีขอหามเรื่องใดบาง 
7. ใหอธิบายขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด 
8. ใหอธิบายหลักเกณฑแการลดทุนของบริษัท 
9. การชําระบัญชีบริษัทจํากัดคืออะไร และมีขั้นตอนอยางไร 
10. ใหอธิบายสาเหตุการเลิก บริษัทจํากัด 
11. ผูกอตั้งบริษัทมหาชน ตองมีคุณสมบัติอยางไร 
12. ใหอธิบายการแปรสภาพ บริษัท จํากัด เป็นบริษัทมหาชน จํากัด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 5 
เนื้อหาประจําบท 

1.สัญญาซื้อขาย 
2.สัญญาเชาทรัพยแ 
3.สัญญาเชาซื้อ 
4.สัญญาจางงาน 
5.สัญญาจางทําของ 
6.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายได 
2.อธิบายสาระสําคัญของสัญญาเชาทรัพยแได 
3..อธิบายสาระสําคัญสัญญาเชาซื้อได 
4.อธิบายสาระสําคัญสัญญาจางแรงงานได 
5.อธิบายสาระสําคัญสัญญาจางทําของได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี5 
สัญญาซื้อขาย เช่าทรพัย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทําของ 

บทนํา 

สัญญาตางๆ ที่จะกลาวถึงตั้งแตบทท่ีหา  เป็นตนไป เป็นเอกเทศสัญญาหรือเรียกวาสัญญามีชื่อ ซึ่งหมายถึง
สัญญาที่มีกฎหมายบัญญัติไวเป็นการเฉพาะ ในเรื่องรูปแบบของสัญญา สิทธิหนาที่ระหวางคูสัญญา 
ตลอดจนความระงับแหงสัญญาแตเนื่องจากเป็นนิติกรรมสัญญา จึงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติทั่วไปวาดวย
นิติกรรมสัญญา เชน คูสัญญาตองมีความสามารถตามกฎหมาย วัตถุประสงคแของนิติกรรมสัญญาตองไมขัด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจตนาในการเขาทํานิติกรมสัญญาตองไมบกพรอง 
วิปริต เป็นตน ในการนําบทบัญญัติทั่วไปวาดวยนิติกรมสัญญา มาใชกับเอกเทศสัญญานั้น จะนํามาใชเทาที่
ไมขัดตอบทบัญญัติเฉพาะของเอกเทศสัญญานั้นๆดวย 

1 สัญญาซื้อขาย 
 ตาม ปพพ. มาตรา 453 บัญญัติว่า “อันว่าซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอน
กรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะให้ราคาทรัพย์สินนั้น
ให้แก่ผู้ขาย” ซึ่งอธิบายสาระสําคัญได้ดังนี้ 
     1.1 เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือผูซื้อกับผูขาย โดยผูซื้อ จะตองเป็นผูมีความสามารถตาม
กฎหมาย อยางไรก็ตามผูมีความสามารถตามกฎหมาย บางกรณีอาจไมสามารถเป็นผูซื้อ ได ถากฎหมาย
บัญญัติไวเป็นพิเศษ เชน การหามมิใหผูขายเขาสูราคาในการขายทอดตลาด เวนแตไดแถลงไวโดยเฉพาะใน
คําโฆษณาการบอกทอดตลาดนั้นวา ผูขายถือสิทธิเขาสูราคาดวย เป็นตน 

ดังนั้น  ถาเป็นการซื้อขายโดยทั่วไปแลวผูซื้อที่มีความสามารถตามกฎหมาย ยอมเป็นฝุายผูซื้อตาม
สัญญาซื้อขายไดทั้งสิ้น ผูขายก็เชนเดียวกับผูซื้อที่ตองมีความสามารถตามกฎหมาย  และเนื่องจากสัญญา
ซื้อขายจะตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินที่จะขายไปยังผูซื้อ ดังนั้น ผูขายจึงอาจเป็น 

1) มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินที่จะขาย  2)  บุคคลอ่ืนที่มิใชเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินที่จะขายแต
เป็นผูขายไดโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย เชน  ผูจัดการมรดก มีอํานาจนํากองมรดกขายแบง
ใหแกทายาท  เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจนําทรัพยแสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกขาย
ทอดตลาดเพ่ือนําเงินชําระคืนใหกับเจาหนี้ และเจาพนักงานพิทักษแทรัพยแ  นําทรัพยแของลูกหนี้ที่
ถูกฟูองลมละลายมาขายทอตลาด  เป็นตน 

      1.2 เป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายความวาคูสัญญาทั้งสองฝุายมีหนาที่จะตองปฏิบัติตอบแทนซึ่งกัน
และกัน กลาวคือผูซื้อจะตองตอบแทนผูขายดวยการชําระราคาสวนผูขายตอบแทนผูซื้อ โดยการโอน
กรรมสิทธิ์และสงมอบทรัพยแสินที่ขาย 
      1.3 เป็นสัญญาที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่มีการทําสัญญาซื้อขายกัน อัน
เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 458 บัญญัติวา “กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อ ตั้งแต่
ขณะที่ทําสัญญาซื้อขายกัน”   
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อนึ่งการสงมอบทรัพยแสินและการชําระราคา เป็นสวนหนึ่งของสัญญา หรือเป็นหนาที่ของผูขาย  ผูซื้อ
จะตองปฏิบัติตอกันในภายหลังก็ได  แตกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินจะเป็นของผูซื้อในขณะทําสัญญาซื้อขาย
ทันที เชน ก.  ตกลงซื้อคอมพิวเตอรแโนตบุ฿กจาก ข.   ราคา 10,000 บาท  คอมพิวเตอรแโนตบุ฿กดังกลาว
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ  ข.   ในขณะตกลงทําสัญญากันทันที  ถึงแมวาการชําระราคาและการสงมอบจะ
เกิดข้ึนในวันถัดไปก็ตาม เป็นตน 

      1.4 ข้อยกเว้นการโอนกรรมสิทธิ์ 
อยางไรก็ตาม  ขอยกเวนในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยแสินที่ขายไปยังผูซื้อขณะทําสัญญานั้น  มีขอยกเวน
ดังนี้ 
           1.4.1  สัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินยังไมโอนไปยังผูซื้อ
จนกวาจะไดเป็นไปตามเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา เชน ก. ตกลงซื้อคอมพิวเตอรแโนตบุ฿กจาก ข. โดยมีเงื่อนไข
วากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรแโนตบุ฿กจะโอนให ก. ตอเมื่อชําระราคาครบถวน ดังนี้ กรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรแ
โนตบุ฿กยังไมโอนไปยังผูซื้อ จนกวาจะไดเป็นไปตามเง่ือนไข คือการชําระราคาใหครบถวน 
         ทําสัญญาซื้อขายรถยนตแ ในวันที่12 สิงหาคม 2561 โดยมีกําหนดโอนกรรมสิทธิ์กัน  ในวันที่29 
สิงหาคม 2561 ถือเป็นสัญญาซื้อขายทีมีเงื่อนเวลา  กรรมสิทธิ์ในรถยนตแอันเป็นทรัพยแที่ซื้อขายกัน  ยังไม
โอนในวันที่ทําสัญญา จนกวาจะถึงกําหนดเงื่อนเวลาคือ  วันที่ 29 สิงหาคม 2561  เป็นตน 

1.5 ทรัพย์สินที่ซื้อขายไม่ได้  
ทรัพยแสินโดยทั่วไปยอมซื้อขายกันได  มีทรัพยแสินบางประการเทานั้นที่ซื้อขายไมได ดังนี้ 

1.5.1 สาธารณสมบัติของแผนดิน หรือทรัพยแนอกพาณิชยแ ไดแก ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ที่ดินในเขตปุา
สงวน เป็นตน เวนแตจะมีกฎหมายโดยเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
1.5.2 สิทธิซึ่งตามกฎหมายหามโอนจําหนาย เชน สิทธิ์เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหาย อันมิใชตัวเงิน ในกรณีทําละเมิดใหเขาเสียหายแกรางกาย  
1.5.3 ทรัพยแสินที่กฎหมายหามจําหนาย เชน ภาพลามกอนาจาร  ฝิ่นเถื่อน  เฮโรอีน  เป็นตน 
1.5.4 ที่ตั้งของวัด ที่ธรณีสงฆแ (ท่ีเป็นสมบัติของวัด) 
1.5.5 ทรัพยแสินสวนพระมหากษัตริยแ  
1.5.6 ทรัพยแสินที่ไดมาโดยมีขอกําหนดหามขาย เชน ที่ดิน สปก.4-01 (ท่ีดินที่รัฐจัดใหเกษตรกรทํา
กินโอนไดเฉพาะใหกับทายาท) 

1.6 ประเภทของสัญญาซื้อขาย  
สัญญาซื้อขายแบงออกไดเป็น 3 ประเภทดังนี้  
       1.6.1 สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด หมายถึงสัญญาซื้อขายที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยแที่ทําการซื้อขาย

โอนไปยังผูซื้อทันที่  อยางเด็ดขาดเมื่อการซื้อขายสําเร็จบริบูรณแ  อนึ่งการซื้อขายสําเร็จบริบูรณแเมื่อใดนั้น
ใหพิจารณาแบบของสัญญาดวย ถากฎหมายกําหนดการซื้อขายทรัพยแสินใหทําตามแบบ การซื้อขายจะ
สําเร็จบริบูรณแเมื่อไดทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดแลว  สวนการสงมอบ  การใชราคา การโอนกรรมสิทธิ์ 
เป็นเรื่องตองพิจารณาภายหลังจากท่ีสัญญาเกิดข้ึนแลว  
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ตัวอย่าง ก. ตกลงขายโทรศัพทแมือถือให ข. ราคา 6,000 บาท ข ตอบรับซื้อ โดยแบงชําระราคาเป็น 3 
งวดๆละ 2,000 บาท ถือเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในโทรศัพทแมือถือซึ่งเป็น
สังหาริมทรัพยแทั่วไปยอมโอนไปยัง ข. ผูซื้อ เมื่อทําสัญญาซื้อขายเสร็จแลว เพราะผูซื้อขายไดตกลงกัน
ในสาระสําคัญแลว  สวนการสงมอบโทรศัพทแมือถือเป็นหนาที่ของ ก. ผูขาย  การชําระราคาเป็นหนาที่
ของ ข. ผูซื้ออาจเกิดข้ึนภายหลัง  
ตัวอย่าง นาย ก. ตกลงขายบานพรอมที่ดินใหนาย ข. ในราคา 1,000,000 บาท จึงไดตกลงทําเป็น
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ในวันซื้อขายเสร็จสิ้น  ถือเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
ทั้งนี้เนื่องจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพยแ จะตองทําตามแบบคือตองทําเป็นหนังสือ และจดทะเบียน
ตอพนักงาน เจาหนาที่ 
         1.6.2 สัญญาจะซื้อจะขาย  คือสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ยังไม โอนไปยังผูซื้อ แตคูสัญญามี
เจตนาที่จะทําสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงาน เจาหนาที่ในภายหลัง  สัญญาจะ
ซื้อจะขายจึงมีไดเฉพาะอสังหาริมทรัพยแ และสังหาริมทรัพยแชนิดพิเศษ ที่กฎหมายบัญญัติใหที่ตองทํา
เป็นหนังสือแตจดทะเบียนตอเจาหนาที่ เทานั้น ในขณะทําสัญญาจะซื้อจะขาย กรรมสิทธิ์จึงยังไมโอน
ไปยังผูซื้อ เป็นแตเพียงเป็นการผูกมัด ในเบื้องตน วาจะมีการทําสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือ และจด
ทะเบียนตอเจาหนาที่ในภายหลัง กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินถึงโอนไปยังผูซื้อ 
     ถาผูซื้อผูขายมีเจตนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยแเสร็จเด็ดขาด แตมิไดทําเป็นหนังสือ และจดทะเบียน
ตอเจาหนาที่ สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะ จะฟูองรองไมได  แตหากในสัญญามีเจตนาจะไปทําเป็นหนังสือ 
และจดทะเบียนตอเจาหนาที่ภายหลัง ถือวาสัญญาดังกลาวเป็นสัญญาจะซอจะขาย ผูจะซื้อสามารถ
บังคับใหผูจะขายไปทําเป็นหนังสือ และจดทะเบียนได 
          ตัวอย่าง นาย ก. ตกลงขายที่ดินใหนาย ข. ราคา 200,000 บาท โดยนาย ข. วางมัดจําไวกอน 
10,000 บาท นาย ก. จะไปทําสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือ และจดทะเบียนตอเจาหนาที่ ในอีก  7 วัน 
ขอตกลงดังกลาวถือวาเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย  
       ตัวอย่าง นาย ก. ตกลงขายรถยนตแใหนาย ข. ราคา 200,000 บาท โดยนาย ข. วางเงินมัดจําไว 
10,000 บาท นัดโอนกรรมสิทธิ์กันในอีก 7 วันขางหนา ไมถือเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย เนื่องจากรถยนตแ
เป็นสังหาริมทรัพยแ ไมอาจมีสัญญาจะซื้อจะขายได การโอนกรรมสิทธิ์กันในอีก 7 วันขางหนา ถือเป็น
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแบบมีเงื่อนเวลา สําหรับการจดทะเบียนรถยนตแ ไมใชแบบของนิติกรรมตาม
ประมวลผลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ทะเบียนรถยนตแมิใชเอกสารกรรมสิทธิ์เหมือนโฉนดที่ดิน การซื้อ
ขายรถยนตแแมไมไดจดทะเบียนโอนรถยนตแตอพนักงาน กรรมสิทธิ์ในรถยนตแที่ ขายโอนไปยังผูซื้อโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว 
       3.3 คําม่ันในการซื้อขาย หมายถึงเจตนาฝุายเดียวของผูใหคํามั่นอันเป็นขอกําหนดแนนอนแก
บุคคลอีกฝุายเรียกวาผูรับคํามั่น โดยผูกพันตนเองวาจะซื้อหรือขาย หากผูรับคํามั่นไดแสดงความจํานง
วาจะทําการซื้อขายนั้นใหสําเร็จตลอดไป และคําบอกกลาวเชนนั้นไดไปถึงบุคคลผูใหคํามั่นแลว ก็จะ
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เกิดผลเป็นสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขายแลวแตกรณี  ถาคํามั่นไดกําหนดเวลาไวเป็นการ
แนนอน และผูรับคํามั่นมิไดบอกกลาวแจงความจํานงภายในกําหนด คําม่ันนั้นเป็นอันไรผล 

              ถาคํามั่นมิไดกําหนดเวลาไวเพ่ือการแจงความจํานง บุคคลผูใหคํามั่นจะกําหนดเวลาพอสมควร 
บอกกลาวไปยังคูกรณีอีกฝุายหนึ่งใหตอบมาเป็นแนนอนภายในกําหนด วาจะทําการซื้อขาย ใหสําเร็จ
ตลอดไปหรือไม ถาไมตอบมาภายในเวลาที่กําหนดนั้น คําม่ันที่ใหไวเป็นอันไรผล 

      ตัวอย่าง นาย ก.เห็นนาฬิกาโบราณของนาย ก. เกิดความชอบ จึงใหคําม่ันกับนาย  ข. วาตองการ
ซื้อราคา 100,000 บาท ถานาย ข. ตองการขายใหนํามาสงที่บานนาย ก. ภายในวันที่  15 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ลักษณะเชนนี้ถือวาเป็นคํามั่นจะซื้อ ถานาย ข. แสดงเจตจํานงวาจะขายไปยังนาย ก. 
ภายในวันที่ระบุ  สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแลว ถาเลยวันที่ 15 มกราคม 2561 แลว นาย ข. ยังไมแสดง
เจตจํานงไปยังนาย ก. คํามั่นที่นาย ก. ใหไวกับนาย ข. เป็นอันไรผล 

              ตัวอยาง ถากรณีตามตัวอยางเดิมแต ไมไดระบุเวลาไว นาย ก. อาจรอใหเวลาผานไปสักระยะ
นึ่ง เชน รอจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 แลวจึงบอกกลาวไปยังนาย ข. โดยกําหนดเวลาใหนาย ข. แสดง
เจตจํานงวาจะขายมาใหแนนนอนภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 ถาเลยเวลาดังกลาว นาย ข. ยังไมตอบ
กลับมา เป็นการแนนอน คําม่ันที่นาย ก. ใหไวเป็นอันไรผล  
              อนึ่ง การใหคํามั่นนั้น  ผูใหคํามั่นจะใหคํามั่นกับบุคคลอีกฝุายหนึ่งเพียงคนเดียวตาม ตัวอยาง
นาย ก นาย ข กรณีนาฬิกาโบราณ ก็ได หรืออาจจะใหคํามั่นกับบุคคลอีกฝุายที่มีจํานวนหลายๆรายก็ได 
เชน นาย ก. มีแวนตากันแดดและตองการขายในราคา 1,000 บาท ถาบุคคลใดจะซื้อใหแจงความจํานงมา
ภายใน 7 วัน การใหคํามั่น กรณีเชนนี้  ผูแสดงเจตจํานงจะซื้อ แวนตากันแดดอาจมีหลายคน ที่ทราบขาว
การใหคํามั่นของนาย ก. 
        1.4 แบบของสัญญาซื้อขาย 
โดยปกติสัญญาซื้อขาย เมื่อคูสัญญามีคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน ถึงแมการตกลงกันหรือการแสดง
เจตนานั้นคําดวยวาจาก็มีผลบังคับแลว อยางไรก็ตามในการซื้อขายทรัพยแสินบางอยางกฎหมายกําหนดให
ตองทําตามแบบ คือตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ อันเป็นไปตาม ปพพ มาตรา
456 วรรคแรก บัญญัติวา “การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึง ซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่ห้าต้นขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพ และสัตว์พาหนะ
ด้วย” การซื้อขายทรัพยแสินที่ตองทําตามแบบคือทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่ แยกได 2 
ประเภทคือ  
              1.4.1 อสังหาริมทรัพยแ ไดแก ที่ดิน ทรัพยแที่อยูติดกับที่ดินเป็นการถาวร เชน อาคารบานเรือน 
คอนโดมีเนียน เป็นตน ถาเป็นที่ดินมีโฉนด(นส 4) ตองไปจดทะเบียนโดยกรรมสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
นั้นๆ ถาเป็นการซื้อขายที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนแ (นส3) ตองไปจดทะเบียนซื้อขายการที่
สํานักงานที่ดินอําเภอนั้นๆ 
              1.4.2 สังหาริมทรัพยแ ชนิดพิเศษ ไดแก เรือที่มีระวางตั้งแตหาตนขึ้นไป ตองจดทะเบียนกันที่
กรมเจาทา  
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แพ หมายถึง เรือแพอันเป็นที่อยูอาศัย ตองจดทะเบียนที่กรมเจาทา  
สัตวแพาหนะ ไดแก ชาง มา วัว กระบือ ลา ลอ ซึ่งอยูในบังคับตองทําตั๋วรูปพรรณ ตาม พ.ร.บ สัตวแ

พาหนะ พ.ศ 2482 ตองจดทะเบียนที่กรมปศุสัตวแ หรือปศุสัตวแจังหวัด  
สําหรับการซื้อขายสังหาริมทรัพยแทั่วไป นอกจากสังหาริมทรัพยแ  ทรัพยแชนิดพิเศษไมตองทําตาม

แบบ สัญญาซื้อขายก็มีผลสมบูรณแ เชนการซื้อแหวนเพชร ราคา 100,000 บาท สัญญาซื้อขายปากเปลาก็มี
ผลสมบูรณแ 
          1.5 หลักฐานการฟ้องคดี  

ตาม ปพพ. มาตรา 456  
 วรรคสอง บัญญัติไว “สัญญาจะขายหรือจะซื้อหรือคํามั่นในการซื้อขายทรัพย์สิน ตามระบุไว้ในวรรคหนึ่ง 
ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องปรับผิดเป็นสําคัญ หรือได้วางประจํา
ไว้ หรือได้ชําระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” 

บทบัญญัติในมาตรา 456 วรรคสอง บังคับทั้งสัญญาจะซื้อจะขาย หรือคํามั่นจะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพยแที่กฎหมายไมไดกําหนดแบบไว แตถาจะฟูองบังคับคดีกัน จะตองมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
การวางประจํา (มัดจํา) หรือการชําระหนี้บางสวน เพ่ือเป็นหลักฐานพิสูจนแวาไดมีการตกลงการทําสัญญา
หรือใหคําม่ันกันไวเทานั้น (จิตรา เพียรล้ําเลิศ,2552)  

สําหรับสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยแทั่วไป ที่มีราคาสองหมื่นบาทขึ้นไป กฎหมายไมไดกําหนดแบบ
ไว ดังนั้นแมตกลงดวยวาจา สัญญาซื้อขายยอมมีผลสมบูรณแแตถาจะฟูองรองบังคับคดีกัน จะตองมีหลักฐาน
เป็นหนังสือ หรือการวางมัดจํา หรือไดชําระหนี้บางสวน ดังบัญญัติไวใน ปพพ มาตรา 456วรรณสาม 
“บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรณก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขาย สังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาสอง
หมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย” 
1.6 คาฤชาธรรมเนียม  
ปพพ มาตรา 457 บัญญัติวา “ค่าฤชาธรรมเนียม ทําสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อผู้ขาย พึงออกใช้เท่ากันทั้งสอง
ฝ่าย”   

คาธรรมเนียมตางๆที่เกิดจากสัญญาซื้อขาย ผูซื้อและผูขายตางออกใชฝุายละเทากัน แตอยางไรก็
ตามหากผูซื้อผูขายไดตกลงใหฝุายใดฝุายหนึ่ง เป็นฝุายออกคาธรรมเนียมตางๆเพียงฝุายเดียวก็ได ไมทําให
นิติกรรมเป็นโมฆะแตอยางไร 
1.7 การโอนกรรมสิทธิ์ที่ซื้อขาย  
1.7.1 โดยทั่วไปกรรมสิทธิ์ในทรัพยแที่ซื้อขาย เมื่อมีการทําสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดยอมโอนไปยังผูซื้อ
ทันที สวนการสงมอบทรัพยแสินและการชําระราคา เป็นหนาที่ที่ฝุายผูซื้อและผูขายตองปฏิบัติภายหลัง ดัง
บัญญัติไว ใน ปพพ. มาตรา 458  
“กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทําสัญญาซื้อขายกัน” ยกเวนสัญญาซื้อ
ขายที่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาบังคับไว กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินยังไมโอนไปจนกวาเป็นไปตามเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาบังคับไว 
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    ตัวอยาง นาย ก. ตกลงขายโทรทัศนแสีใหนาย ข. ราคา 10,000 บาท นัดชําระราคากันในวันที่ 10 
มกราคม 2560 เชนนี้ กรรมสิทธิ์ในโทรทัศนแสียอมโอนมายังนาย ข. แลวตั้งแตวันทําสัญญา 
     ตัวอยาง ก. ตกลงขายโทรทัศนแสีให ข. ราคา 10,000 บาท โดนมีเงื่อนเวลาวาจะโอนกรรมสิทธแให ข. 
เมื่อเวลาผานไป 30 วัน เชนนี้ กรรมสิทธแในโทรทัศนแสียังไมโอนไปยัง ข.ในวันทําสัญญา แตกรรมสิทธแใน
โทรทัศนแสีจะโอนไปยัง ข. ก็ตอเมื่อเวลาผานไป 30 วัน ตามเงื่อนเวลาที่ไดระบุไว  
     ตัวอยาง  ตกลงขายโทรทัศนแสีให ข. ราคา 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขวาจะโอนกรรมสิทธิ์ให ข. เมื่อ ก. 
ยายออกจากบานเชาเดิมไปอยูที่อ่ืน เมื่อ ก. ยายออกจากบานเชาเดิมไปอยูที่อ่ืน เชนนี้ กรรมสิทธิในทาง
โทรทัศนแสีจะโอนไปยังผูซื้อเมื่อ ก ยายออกจากบานเชาเดิมไปอยูท่ีอ่ืน ตามเงื่อนไขที่ไดระบุไว 
1.7.2 การซื้อขายทรัพยแสินซึ่งยังไมไดกําหนดไวแนนอน 
    กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินยอมโอนไปยังผูซื้อ เมื่อไดคัดเลือกตัวทรัพยแนั้นไวเป็นการแนนอนแลว ทรัพยแสินที่
ไดกําหนดไวเป็นการแนนอนเรียกวา ทรัพยแเฉพาะสิ่ง 
ตัวอยาง ก. ตกลงขายขาวสารให ข.100 กิโลกรัม กรรมสิทธิ์ในขายสาร 100 กิโลกรัม จะโอนไปเป็นของ ข. 
เมื่อ ข. ไดคัดเลือกขาวสาร 100 กิโลกรัม วาเป็นขาวสารกระสอบใดบาง ขาวสารกระสอบที่ถูกคัดเลือกแลว
จึงเป็นทรัพยแเฉพาะสิ่ง กรรมสิทธิ์จึงโอนไปยัง ข. นับตั้งแตเมื่อคัดเลือกขาวสารเสร็จ (ตาม ปพพ. มาตรา
460 วรรคแรก)  
  1.7.3 ในการซื้อขายทรัพยแสินเฉพาะสิ่ง ถาผูขายยังตองทําการอันใด เพ่ือใหรู ราคาทรัพยแสินนั้นเสียกอน 
กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินจะโอนไปยังผูซื้อ เมื่อผูขายไดทําการนั้นแลว เชน ก. ตกลงซื้อมะพราวสุก สามกอง 
จากสวนมะพราวของ ข. ราคาลูกละ 3 บาท มะพราวหม่ํากองเป็นทรัพยแเฉพาะสิ่งที่จะทําการซื้อขายกัน 
แตยังไมรูวามีก่ีลูกราคารวมเทาไหร กรรมสิทธิ์ในมะพราวจะโอนไปยัง ก. เมื่อไดนับมะพราวทั้งหมด เพ่ือให
รูราคาเสียกอนอันเป็นไปตาม ปพพ. มาตรา460 วรรคสอง “ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายยัง
จะต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือทําการอย่างอ่ืน หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพ่ือให้รู้กําหนดราคา
ทรัพย์สินแน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ จนกว่าการนั้น ได้ทําแล้ว”  
      เมื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินที่ซื้อขายตกเป็นของผูซื้อแลว ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแกทรัพยแสินนั้นตองตกแกผู
ซื้อ คือผูซื้อตองรับผลแหงภัยพิบัตินั้น ตรงกันขามถากรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินยังไมโอนไปยังผูซื้อ ฝุายผูขาย
จะตองรับผลในภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เชน ก. ซื้อไข 100 ฟองจากฟารแมของ ข. และไดเลือกไขที่ตองการ 100 
ฟอง ไวเรียบรอยแลว แตยังไมไดนําออกไปจากฟารแม จึงฝากไวที่ฟารแม ข. กอน ตกกลางคืนไฟไหมฟารแม ข. 
ไข 100 ฟองที่ตกลงซื้อขายกันถูกไฟไหมเสียหายหมด ข. ไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ไขเป็นทรัพยแเฉพาะสิ่งและกรรมสิทธิ์ไข 100 ฟองตกเป็นของ ก. แลว ความเสียหายจากไฟไหมจึงเป็นความ
สูญเปลาของ ก. 
1.8 สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของคูสัญญา 
ตามสัญญาซื้อขาย เมื่อสัญญาเกิดขึ้นสําเร็จบริบูรณแ กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินที่ซื้อขายตกไปเป็นของผูซื้อ ถา
เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพยแและสังหาริมทรัพยแกรณีพิเศษ ตองจดทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานการโอน
กรรมสิทธิ์นอกจากนั้นแลว หนาที่ของผูซื้อผูขายมีดังตอไปนี้ 
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         1.8.1 หนาที่ของผูขาย 
 ผูขายตองสงมอบทรัพยแสินใหแกผูซื้อ การสงมอบจะทําดวยวิธีใดก็ได อันเป็นผลใหทรัพยแสินนั้นตกอยูใน
มือของผูซื้อ  อาจใหผูซื้อมารับเอง หรือผูขายนําสงใหผูซื้อแลวแตจะตกลงกัน  เวนแต 
                 1.8.1.1 ถามิไดตกลงกันไว และเป็นทรัพยแสินเฉพาะสิ่ง ผูขายมีหนาที่สงมอบทรัพยแสินนั้น
ใหแกผูซื้อ ณ สถานที่ที่ทรัพยแสินนั้นไดอยูในขณะที่ทําสัญญาซื้อขาย ถาไมใชทรัพยแสินเฉพาะสิ่งใหสงมอบ 
ณ ภูมิลําเนาของผูซื้อ 
          ก.  อยูอุดรธานี ตกลงขายรถยนตแทะเบียน กง 9031  อุดรธานี ใหนาย ข. อยูที่จังหวัดขอนแกน 
ขณะทําสัญญารถจอดซอมแซมอยูที่กรุงเทพมหานคร ลักษณะเชนนี้ถือวาเป็นการขายทรัพยแเฉพาะสิ่งแต
ไมไดกําหนดในสัญญาวาใหสงมอบทรัพยแกันที่ใด ก. จึงตองสงมอบรถยนตแให ข. ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
สถานที่ทรัพยแตั้งอยูขณะทําสัญญา 
ตัวอยาง  ก. อยูจังหวัดอุดรธานี ตกลงขายขาวสารหอมมะลิ 1,000 กิโลกรัม ให ข. ซึ่งอยูจังหวัดชุมพร โดย
มิไดระบุวาขาวสารกระสอบใดบาง ถือวาเป็นการขายทรัพยแไมเฉพาะสิ่ง และไมไดกําหนดการสงมอบไว 
ลักษณะเชนนี้ใหสงมอบขาวสารที่จังหวัดชุมพร อันเป็นภูมิลําเนาของผูซื้อ 
                  1.8.1.2 ถาในสัญญากําหนดวาใหสงทรัพยแสินซึ่งขายนั้นจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่ง 
การสงมอบยอมสําเร็จเมื่อไดสงมอบทรัพยแสินนั้นใหแกผูขนสง   
            สําหรับคาขนสง ผูซื้อผูขายจะตกลงกันใหฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นผูออกก็ได แตถามิไดตกลงกันไว 
ผูขายตองเป็นผูออกคาขนสง แตคาขนสงทรัพยแสินไปที่อ่ืน นอกจากสถานที่อันพึงชําระหนี้นั้น ผูซื้อพึงออก
ใช 
                   1.8.1.3 การสงมอบตอไปนี้คือเป็นการสงมอบโดยปริยาย 
(1) ผูขายกระทําการอันเป็นผลใหผูซื้อเป็นผูครอบครองทรัพยแสินที่ซื้อขาย เชน การมอบกุญแจรถยนตแให 
กรณีซ้ือขายรถยนตแ เป็นตัน 
(2) ทรัพยแสินที่ซื้อขายนั้น อยูในครอบครองของผูซื้ออยูแลว ในขณะทําสัญญาซื้อขาย 
(3) ทรัพยแสินที่ซื้อขายอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอกและผูขายไดสั่งใหบุคคลภายนอกนั้น แสดง
เจตนาวาจะครอบครองทรัพยแสินตอไปแทนผูซื้อ 
          1.8.2 ความรับผิดของผูขาย  
                 1.8.2.1 ความรับผิดเพ่ือความชํารุดบกพรอง 
ในกรณีที่ทรัพยแสิน ซึ่งขายนั้นชํารุดบกพรองอยางหนึ่งอยางใดอันเป็นเหตุใหเสื่อมราคา หรือเสื่อมความ
เหมาะสมแกประโยชนแอันมุงจะใชเป็นปกติก็ดี ประโยชนแที่มุงหมายโดยสัญญาก็ดี ผูขายตองรับผิด (มาตรา 
472) 
(1) ทรัพยแสินที่ซื้อขายชํารุดบกพรองเป็นเหตุใหเสื่อมราคา หมายถึงทรัพยแสินนั้นชํารุด ทําใหราคาต่ํากวา
ทรัพยแสินที่มีสภาพปกติ เชน รอยราว รอยแตก รอยแผล ของทรัพยแสินประเภทเครื่องประดับ อัญมณี เป็น
ตน 
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(2) ทรัพยแสินที่ซื้อขายเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชนแอันมุงจะใชเป็นปกติ หรือประโยชนแมุงหมายตาม
สัญญา หมายถึงทรัพยแสินนั้นมีการเสื่อมสมรรถ หรือเสื่อความเหมาะสมในการใชงานตามสัญญา เชน ซื้อ
รองเทาบูทยางปูองกันน้ํา แตปรากฏวายางรั่ว ถือวาทรัพยแที่ซื้อขายเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชนแอันมุง
ใชเป็นปกติ ซื้อดายสําหรับเย็บกระเปาหนัง แตผูขายสงมอบดายที่ใชเย็บผา ถือวาผูขายสงมอบทรัพยแเสื่อม
ความเหมาะสมตอการใชประโยชนแมุงหมายตามสัญญา เป็นตน ทรัพยแสินที่ซื้อขายชํารุดบกพรอง ทั้ง(1) 
และ (2) ผูขายตองรับผิดไมวาผูขายจะรูอยูแลวหรือไมรูวาความชํารุดบกพรองมีอยู นอกจากกรณีตามขอ 
1.8.2.2 
                  1.8.2.2 กรณีท่ีผูขายไมตองรับผิดเพ่ือความชํารุดบกพรอง 
(1) ถาผูซื้อไดรูอยูแลวแตในเวลาซื้อขายวามีความชํารุดบกพรอง หรือควรจะไดรูเชนนั้นหากไดใชความ
ระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดแตวิญโูชน (คนธรรมดาสามัญท่ัวไป) 
(2) ถาความชํารุดบกพรองนั้น เป็นอันเห็นประจักษแแลวในเวลาสงมอบ และผูซื้อรับเอาทรัพยแสินนั้นไวโดย
มิไดอิดเอ้ือน 
(3) ถาทรัพยแสินนั้นไดขายทอดตลาด 
                 1.8.2.3 อายุความฟูองคดี ความรับผิดเพ่ือการชํารุดบกพรองใหฟูองคดีภายในเวลาไมเกิน
หนึ่งปี นับแตเวลาที่ไดพบเห็นความชํารุดบกพรอง 
         1.8.3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ 
การรอนสิทธิหมายถึง การที่ผูซื้อถูกบุคคลภายนอกที่มีสิทธิตามกฎหมายเหนือทรัพยแสินที่ขายดีกวาผูขายมา
กอการรบกวนขัดสิทธิของผูซื้อในอันจะครองทรัพยแสินโดยปกติสุข 
                 1.8.3.1 ผูขายจะตองรับผิดในการรอนสิทธิ แยกพิจารณาได 2 กรณ ี
(1) ผูรบกวนสิทธิ มีสิทธิเหนือทรัพยแสินที่ซื้อขายนั้นในเวลาที่มีการซื้อขาย 
(2) บุคคลภายนอกมรบกวนสิทธิเกิดจากสาเหตุ เพราะความผิดของผูขาย 
ความรับผิดของผูขายในการรอนสิทธิไดแก การชดใชคาเสียหายเนื่องจากถูกรอนสิทธิ การคืนทรัพยแสินที่
หลุดไปจากผูซื้อจากการถูกรอนสิทธิ 
ตัวอยาง ก. นําทรัพยแสิน ข. ไปขายให ค. โดย ข. ไมไดอนุญาต ตอมา ข. ใชสิทธิเรียกทรัพยแสินที่ซื้อขายคืน
จาก ค. กรณีนี้ ก. ตองรับผิดตอ ค. ตามความหมายใน (1) 
ตัวอยาง ก. นําทรัพยแสินไปขายให ข. และตอมาไดนําทรัพยแสินเดิมนั้นไปขายให ค. อีกและสงมอบให ค. ไป
แลว จึงไมมีทรัพยแสินสงมอบให ข. กรณีเชนนี้ ก. ตองรับผิดตอ ข. ตามกรณีตามความหมาย (2)  
ตัวอยาง ก. ขายที่ดินให ข. ตอมารัฐบาลไดออกกฎหมายเวนคืนที่ดินแปลงนี้เพ่ือสรางถนน เป็นการรอน
สิทธิการใชประโยชนแในที่ดินของ ข. กรณีนี้ ก. ไมตองรับผิดเพราะการรอนสิทธิเกิดขึ้นภายหลังจากการซื้อ
ขายและไมใชความผิดของผูขาย 
                      1.8.3.2 กรณีท่ีผูขายไมตองรัยผิด 
(1) ถาสิทธิของผูกอการรบกวนนั้น ผูซื้อรูอยูแลวในเวลาซื้อขาย ผูขายไมตองรับผิด  
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ตัวอยาง ก. ซื้อที่ดินจาก ข. ซึ่งที่ดินที่ซื้อขายถูกครอบครองปรปใกษแ และ ก. ทราบดีอยูแลว กรณีเชนนี้ ข.
ไมตองรับผิดในการถูกรอนสิทธิ  
(2) ผูขายไมตองรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเป็นดังนี้ 
ก. ถาไมมีการฟูองคดี และผูขายพิสูจนแไดวา สิทธิของผูซื้อสูญไป โดยความผิดของผูซื้อเอง หรือ 
ข. ถาผูซื้อไมไดเรียกผูขายเขามาในคดี และผูขายพิสูจนแไดวา ถาไดเรียกเขามา ฝุายผูซื้อจะชนะคดีหรือ 
ค. ถาผูขายเขามาในคดี แตศาลไดยกคําเรียกรองของผูซื้อเสีย เพราะความคิดของผูซื้อเอง 
อยางไรก็ตาม ถาผูขายถูกศาลเรียกเขามาในคดี และไมยอมเขาวาคดีรวมไมวาจะเป็นจําเลยหรือโจทกแกับผู
ซื้อ ผูขายจะตองรับผิด 
              1.8.3 อายุความฟูองคด ี
อายุความฟูองรองคดี ในกรณีความรับผิดของผูขายในการรอนสิทธิตองไมเกิน 3 เดือน นับแต 
(1) วันพิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด ในกรณีที่ผูขายไมไดเป็นคูความในคดีเดิมระหวางผูซื้อกับบุคคลภายนอก 
(2) วันที่ผูซื้อไดประนีประนอมยอมความกับบุคคลภายนอก 
(3) วันที่ผูซื้อยอมตามที่บุคคลภายนอกเรียกรอง (มาตรา 481) 
              1.8.4 สิทธิของผูขาย 
                     1.8.4.1 สิทธิไดรับชําระราคา 
                     1.8.4.2 สิทธิยึดหนวง ทรัพยแสินที่ขายหากผูซื้อไมชําระราคา แกผูขาย ผูขายมีสิทธิบอก
กลาว ใหผูซื้อชําระราคาและคาใชจายเกี่ยวกับการยึดหนวง ภายในเวลาอันสมควร ถาผูซื้อยังไมชําระราคา
อีก ผูขายมีสิทธิยึดทรัพยแออกขายทอกตลาดได เมื่อไดเงินสุทธิเทาใด ผูขายหักเอาราคาทรัพยแที่ผูซื้อคาง
ชําระ ตลอดจนคาใชจายในการยึดหนวงไว ที่เหลือคืนใหกับผูซื้อ 
         1.9 สิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ซ้ือ 
                  1.9.1 สิทธิของผูซื้อ  
                          1.9.1.1 สิทธิของผูซื้อ ก็คือหนาที่ของผูขายนั่นเองอันไดแก ผูซื้อมีสิทธิเรียกรองให
ผูขายโอนกรรมสิทธิ์ และสงมอบทรัพยแสินตามสัญญาซื้อขาย นอกจากนั้นแลวผูซื้อยังมีสิทธิยึดหนวงราคา
ทรัพยแสิน เมื่อผูซื้อตรวจพบความชํารุดบกพรองอันผูขายจะตองรับผิดชอบ เว นแตผูขายไดหาประกันที่
สมควรใหแลว ผูซื้อก็ไมอาจยึดหนวงราคาได 
                          1.9.1.2 ผูซื้อยึดหนวงราคาทรัพยแสินที่ซื้อขายไดทั้งหมดหรือบางสวน เมื่อผูซื้อถูกผูรับ
จํานองหรือบุคคลผูเรียกรองเอาทรัพยแสินที่ซื้อนั้นขูวาจะฟูอง หรือมีเหตุ อันควรเชื่อวาจะถูกขูเชนนั้น 
จนกวาผูขายจะบําบัดใหภัยนั้นหมดสิ้นไป 
         อนึ่งทั้งกรณีตาม 1.9.1.1 และ 1.9.1.2 ผูซื้ออาจใชสิทธิยึดหนวงราคา หรือไมใชสิทธิยึดหนวง แตไป
ฟูองผูขายใหรับผิดในความชํารุดบกพรอง หรือการรอนสิทธิไดแลวแตกรณี 
                  1.9.2 หนาที่และความรับผิดชอบของผูซื้อ 
หนาที่ของผูซื้อ ม2ี ประการ 
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                        1.9.2.1 หนาที่รับมอบทรัพยแสินที่ซื้อ ถาผูซื้อไมรับมอบทรัพยแสินโดยปราศจากมูลเหตุที่
จะอางตามกฎหมายได ผูซื้อตกเป็นผูผิดนัด ผูซื้อตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน และคาใชจายที่ผูขาย
เสียไปในการเก็บรักษา 
                        1.9.2.2 หนาที่ชําระราคาทรัพยแสินที่ซื้อขาย โดยมีหลักเกณฑแการชําระราคาดังนี้ 
(1) ใชราคาตามที่ตกลงกันไวในสัญญา 
(2) ใชราคาตามที่คูสัญญานั้นปฏิบัติตอกัน เป็นประเพณีทางการคา 
(3) ถามิไดกําหนดราคาเด็ดขาด ใหใชราคาตามสมควร 
สําหรับรยะเวลาในการชําระราคาใหเป็นไปตามท่ีผูซื้อผูขายตกลงกันไว ถาไดกําหนดเวลาในการชําระราคา
ไว ใหถือวา เวลาชําระราคาคือ เวลาเดียวกับเวลาที่สงมอบทรัพยแสินที่ขาย 
           1.10 การซื้อขายเฉพาะอย่าง 
การซื้อขายเฉพาะอยางที่มีรายละเอียดแตกตางจากสัญญาซื้อขายตามที่ไดอธิบายไวแลวมีดังนี้ 
                   1.10.1 ขายฝาก 
ขายฝากคือสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินที่ขายตกไปเป็นของผูซื้อแลว เพียงแตผูขายยังคงมีสิทธิไถ
ถอนทรัพยแที่ขายคืนได ภายในเวลาที่ไดตกลงกันไว แตทั้งนี้ตองไมเกินเวลาสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว อัน
เป็นไปตาม ปพพ. มาตรา 491บัญญัติวา “อันว่าขายฝากนั้นคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตก
ไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้” 
                            1.10.1.1สิทธิในการไถคืน 
(1)ผูที่จะใชสิทธิไถทรัพยแสินที่ฝากขาย ไดแก (1) ผูขายเดิมหรือทายาทของผูขายเดิม หรือ 2) ผูรับโอนสิทธิ
นั้น(3) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไวโดยเฉพาะ 
(1) สินไถ 
ในการไถสินทรัพยแที่ขายฝากคืนนั้นถามิไดกําหนดราคาไวใหไถตามราคาที่ขายฝาก ถามีการกําหนดราคา
ขากฝากไวเกินกวาราคาขายฝากท่ีแทจริงเกินอัตรารอยละ 15 ตอปี ใหไถไดตามราคาขายฝากที่แทจริงรวม
ประโยชนแตอบแทนรอยละ 15ตอปี 
                           1.10.1.2 คาฤชาธรรมเนียม 
คาฤชาธรรมเนียมในการขายฝากและไถทรัพยแ ผูไถพึงออกใช 
                           1.10.1.3 ระยะเวลาใชสิทธิไถทรัพยแ 
ทรัพยแสินที่ขายฝาก ผูไถคืนจะไถคืนไดนั้นจะมีระยะเวลากําหนดไวคือ (1) ถาเป็นอสังหาริมทรัพยแ
กําหนดเวลาไถคืนตองไมเกินสิบปีนับแตเวลาที่ไดขายฝาก (2) ถาเป็นสังหาริมทรัพยแกําหนดเวลาไถคืนตอง
ไมเกินสามปีนับแตเวลาที่ขายฝาก 

อยางไรก็ตาม ไดมีพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน เพ่ือ
เกษตรกรรม หรือที่อยูอาศัย พ.ศ.2562 ออกมาบังคับใชคุมครองผูขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู
อาศัยใหไดรับความเป็นธรรมจากการทําธุรกรรมดังกลาว โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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1.พรบ ฉบับนี้ ใชบังคับการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือการขายฝากที่อยูอาศัย ซึ่งผูขายฝาก เป็น
บุคคลธรรมดา (มาตรา 7) 
2.การขายฝาก ถามิไดทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่เป็นโมฆะ (มาตรา 3) และใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของสัญญาขายฝาก จํานวนสินไถเมื่อคํานวณเป็นดอกเบี้ย แลวตองไมเกิน
รอยละ 15 ตอปี 
3.สัญญาขายฝากจะกําหนดเวลาไถต่ํากวาหนึ่งปีหรือเกิน 10 ปี ไมได แตผูขายฝากมีสิทธิไถทรัพยแสินที่ขาย
ฝากกอนครบกําหนดเวลาได 

ในกรณีที่ผูขายฝากไถทรัพยแสินที่ขายฝากกอนครบกําหนดเวลาไถ และจํานวนทรัพยแไถที่กําหนดไว
สูงกวาราคาขายฝาก ใหลดสินไถลงในสวนที่สูงกวานั้นลงตามอัตราสวนของระยะเวลาไถที่ลดลง แตผูซื้อ
ฝากมีสิทธิเรียกคาเสียโอกาสไดไมเกินรอยละ 2 ตอปี ของจํานวนราคาที่ขายฝาก คํานวณตามระยะเวลาที่
เหลืออยูกอนถึงกําหนดเวลาไถ 
4.ใหคดีมีขอพิพาท อันเนื่องมาจากการขายฝาก เป็นคดีผูบริโภค ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค โดยใหถือวาผูขายฝากเป็นผูบริโภค 
5.กอนครบกําหนดเวลาไถไมนอยกวาสามเดือนแตไมเกินหกเดือน ใหผูซื้อฝาก แจงเป็นหนังสือสงทาง
ไปรษณียแลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขายฝาก เพ่ือใหผูขายฝากทราบกําหนดเวลาไถ และจํานวนสินไถ ใน
กรณีผูแจงมิใชผูซื้อฝากเดิม ตองแจงไปดวยวาผูขายฝากจะตองไถกับผูใด  และสถานที่ที่จะตองชําระคาสิน
ไถ 
           ในกรณีผูขายฝากไมไดดําเนินการแจงเป็นหนังสือไปยังผูขายฝากภายในกําหนด ใหผูขายฝากมี
สิทธิไถทรัพยแที่ขายฝากภายในหกเดือน นับแตวันที่ครบกําหนดไถที่ระบุไวในสัญญาขายฝาก (ม .17) 
          กรณีที่ผูขายฝากไมอาจใชสิทธิไถกับผูซื้อฝากไดอันมิใชความผิดของผูขายฝาก ใหผูขายฝากมีสิทธิ
วางทรัพยแสินอันเป็นสินไถตอสํานักงานวางทรัพยแหรือ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินทีรับจด
ทะเบียนการขายฝากทรัพยแนั้นทรัพยแนั้นไดภายใน 30 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาไถ 
            1.10.2 ขายตามตัวอยาง หมายถึงการขายที่ผูซื้อมีโอกาสไดตรวจดูทรัพยแสินที่เสนอขาย และ
ผูขายตองสงมอบทรัพยแสินใหตรงตามตัวอยาง ตามปกติทรัพยแสินที่นํามาเป็นตัวอยางจะเป็นทรัพยแสินสวน
หนึ่งที่จะขาย เชนสวนหนึ่งของน้ํามันพืช สวนหนึ่งของขาวสาร เป็นตน และถาหากผูขายสงมอบทรัพยแสิน
ไมตรงกับตัวอยาง ผูซื้อมีสิทธิปฏิเสธการซื้อได สําหรับการฟูองคดีใหรับผิดในการสงของไมตรงตามตัวอยาง
ตองฟูองภายในเวลา 1 ปี นับแตเวลาสงมอบ 
             1.10.3 ขายตามคําพรรณนา หมายถึง การขายที่ผูซื้อไมไดเห็นตัวอยางที่จะซื้อ แตผูซื้อตัดสินใจ
ซื้อเพราะเชื่อใจในคําพรรณนาถึงลักษณะรูปราง คุณภาพของสินคา รวมทั้งการซื้อขายสินคาบางอยาง
ถึงแมผูซื้อจะไดเห็นตัวสินคา แตเป็นการยากที่จะพิสูจนแหรือตรวจตราคุณภาพสินคาได ผูซื้อไดซื้อสินคา
เพราะเชื่อตามที่ผูขายพรรณนา ใหถือวาเป็นการขายตามคําพรรณนาดวย 
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        ผูขายจะตองสงมอบสินคาใหตรงกับคําพรรณนา ถาผูขายสงมอบสินคาไมตรงกับคําพรรณนา ผูซื้อ
ปฏิเสธการซื้อได การฟูองรองใหรับผิดในการสงมอบสินคาไมตรงตามคําพรรณนาตองฟูองภายใน 1 ปี นับ
แตวันสงมอบ 
        1.10.4 ขายเผื่อชอบ หมายถึง การขายทรัพยแสินที่ผูขายมีโอกาสตรวจดูทรัพยแสินหรือทดลงกอน
ตัดสินใจซื้อ เชนการซื้อขายรถยนตแ ผูซื้อมีโอกาสไดทดลองขับรถยนตแที่จะซื้อขายกอน ถาพอใจถึงจะซื้อ มี
ลักษณะสําคัญดังนี้ 
                 1.10.4.1 การตรวจดูทรัพยแสิน ถาไมไดกําหนดเวลากันไว ผูขายอาจกําหนดเวลาพอสมควร 
และบอกกลาวแกผูซื้อใหตอบภายในกําหนดวาจะรับซื้อหรือไม 
                 1.10.4.2 ทรัพยแสินที่ผูซื้อพึงตรวจดูกอนจะสงมอบแกกันนั้น ถาผูซื้อไมตรวจ รับภายใน
กําหนดไวในสัญญา หรือโดยประเพณี หรือโดยคําบอกกลาวของผูขาย ผูขายยอมไมมีความผูกพันอีกตอไป 
เชน ก. ใหรถมอเตอรแไซนแ ข. ไปทดลงขับขี่ถาพอใจจึงซื้อ (ขายเผื่อชอบ) แตไมไดกําหนดเวลาวาใหทดลอง
ขับข่ีนานเทาใด ก. อาจกําหนด ให ข. ตอบกลับมาภายใน 7วัน ถาไมซื้อ  เมื่อครบ 7วัน ข. ไมตอบกลับมา 
ถือวา ข. ตกลงซื้อ 
                  1.10.4.3 การขายเผื่อชอบสําเร็จบริบูรณแ  
กรขายเผื่อชอบจะสําเร็จบริบูรณแได ในกรณีดังนี้ 
(1) ผูซื้อแสดงเจตนาชัดแจงวาตกลงซื้อ 
(2) เมื่อทรัพยแสินนั้นไดสงมอบใหแกผูซื้อ เพ่ือใหตรวจดูแลว การซื้อขายบริบูรณแในกรณีตอไปนี้ 
ก. ถาผูซื้อมิไดบอกกลาววาไมยอมรับซื้อภายในเวลาที่กําหนดไวโดยสัญญา หรือโดยประเพณี หรือโดยคํา
บอกกลาว 
ข. ถาผูซื้อไมสงมอบทรัพยแสินคืนภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น 
ค. ถาผูซื้อใชราคาทรัพยแสินทั้งหมด หรือเพียงบางสวน 
ง. ถาผูซื้อจําหนายทรัพยแสินนั้น หรือกระทําการอันเป็นปริยายวารับซื้อของนั้น 
          1.10.5 การขายทอดตลาด  
การขายทอดตลาด คือ การขายโดยเปิดเผย โดยการโฆษณาบอกขาย ใหบุคคลทั่วไปเขาทําการเสนอซื้อ 
โดยประมูลสูราคากัน ผูเสนอราคาประมูลสูงสุดยอมไดทรัพยแสินนั้นไป 
                   1.10.5.1 ผูเกี่ยวของในการขายทอดตลาด 
(1) ผูขาย คือ เจาของทรัพยแสิน หรือผูมีอํานาจนําทรัพยแสินมาขายทอดตลาด 
(2) ผูทอดตลาด คือ ผูที่นําทรัพยแสินมาทอดตลาด และทําพิธีการตางๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาด 
(3) ผูสูราคา คือ ผูเสนอซ้ือโดยประมูลราคาเขาสูกัน 
                   1.10.5.2 การขายทอดตลาดจะสมบูรณแเมื่อใด 
การขายทอดตลาดยอมบริบูรณแ เมื่อผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยการเคาะไม หรือดวยกิริยาอ่ืนอยางใด
อยางหนึ่ง ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถายังมิไดแสดงเชนนั้นอยู ตราบใด  ทานวาผูสูราคาจะ
ถอนคําสูราคาของตนเสียก็ยังถอนได 
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เชน ก. รับจํานําทองคํารูปพรรณจาก ข. ตองการบังคับจํานํา จึงมอบหมายให ค. ขายทอดตลาดโดยมี เอ 
บี ซี เป็นผูเสนอราคาสูกัน เอ เสนอราคาสูงสุด และ ค. ไดตกลงโดยการเคาะไมแลว การขายทอดตลาดจึง
สมบูรณแ กรณีดังกลาวแยกบุคคลที่เก่ียวของในการขายทอดตลาดดังนี้  ข. เป็นเจาของทรัพยแ  ก. เป็นผูขาย  
ค. เป็นผูทอดตลาด  เอ บี ซี เป็นผูสูราคา 
           1.10.5.3 ผูสูราคาพนความผูกพัน  
ในการเสนอราคา เพ่ือซื้อทรัพยแสินจากการขาดทอดตลาด ผูเสนอราคาจะพนความผูกพันตามกรณีดังนี้ 
(1) ผูสูราคาถอนคําสูราคาของตนเสียกอนการขายทอดตลาดจะสําเร็จบริบูรณแ (มาตรา 509) 
(2) เมื่อมีผูยื่นสูราคาสูงขึ้นไปกวาผูสูราคารายเดิม (มาตรา 514) 
(3) เมื่อมีการถอนทรัพยแสินออกจากการทอดตลาด เมื่อเห็นวา ราคาที่ผูสูสูงสุดไมเพียงพอ หรือเหตุอ่ืนๆ (ม        
513, มาตรา 514) 
           1.10.5.4 บุคคลที่หามเขาสูราคาในการขายทอดตลาด 
บุคคลที่กฎหมายบัญญัติไวไมใหเขาสูราคาในการขาดทอดตลาด มีดังนี้ 
(1) ผูทอดตลาด ผูทอดตลาดจะเขาสูราคาเองหรือใชใหผูใดเขาสูราคา ในการทอดตลาด ซึ่งตนเป็น
ผูอํานวยการเองไมได 
(2) ผูขาย ผูขายจะเขาสูราคาเอง หรือใชใหผูใดเขาสูราคาไมได เวนแตจะไดแถลงไวโดยเฉพาะในคําโฆษณา
บอกการทอดตลาดนั้นวาผูขายถือสิทธิที่จะเขาสูราคาดวย 
            1.10.5.5 หนาที่ของผูซื้อ 
ในการขายทอดตลาด ผูซื้อซึ่งเป็นผูเสนอราคาสูงสุด มีหนาที่ดังนี้ 
(1) ผูซื้อในการขายทอดตลาดจะตองทําตามคําโฆษณาบอกขาย และตามความขออ่ืนๆ ซึ่งผูทอดตลาดได
แถลงกอนเผดิมการสูราคาทรัพยแสินเฉพาะรายไป (ม 509) 
(2) ผูซื้อตองใชราคาเป็นเงินสด เมื่อมีการซื้อขายบริบูรณแ (มาตรา 515) 
(3) ถาผูซื้อไมชําระราคา ผูทอดตลาดสามารถนําทรัพยแสินนั้นออกขายซ้ํา และถาไดเงินสุทธิไมคุมราคา และ
คาขายทอดตลาดเดิม ผูซื้อตองรับผิดในสวนที่ขาด 
            1.10.5.6 ความรับผิดของผูทอดตลาด 
ถาเงินจากการขายทอดตลาดสวนใดสวนหนึ่ง คางชําระอยู เพราะเหตุผูทอดตลาดละเลย ไมบังคับใหเป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูซื้อ ผูทอดตลาดจะตองรับผิด (มาตรา517) 

2 สัญญาเช่าทรัพย์  
   2.1 ความหมายสัญญาเชาทรัพยแ ตาม ปพพ. มาตรา 537 บัญญัติวา“อันว่าสัญญาเช่าทรัพย์ คือสัญญาที่
บุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันจํากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น”  
   จากความหมายสัญญาเชาทรัพยแตาม ปพพ. มาตรา537 มีลักษณะสําคัญดังนี ้
        2.1.1 เป็นสัญญาตางตอบแทน ใหคูสัญญาทั้งสองฝุายตางไดรับประโยชนแตอบแทนซึ่งกันและกัน 
เชนสัญญาเชาบาน ผูใหเชาจะไดรับประโยชนแ คือคาเชา ผูเชาจะไดรับประโยชนแในการใชบานเป็นที่อยู
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อาศัย อนึ่ง คาเชานั้นปกติกําหนดเป็นจํานวนเงินแต บางกรณีอาจกําหนดเป็นทรัพยแสินก็ได เชน เชานา 
เชาสวน คาเชาอาจตกลงกันเป็นผลผลิตที่ไดจากนา จากสวน เป็นตน 
        2.1.2 มีวัตถุแหงสัญญาเป็นทรัพยแสิน ทรัพยแสินทั้งหลายโดยทั่วไปสามรถใหเชาได ไมวาจะเป็นทรัพยแ
ที่มีรูปรางหรือไมมีรูปรางที่มีราคา และอาจถือเอาได เชน เชารถยนตแ เชาที่ดิน เชาทรัพยแทางปใญญา เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ยอมเชาไดเพียงแตทรัพยแบางชนิดมีเมื่อใชแลวหมดสิ้นไปนั้น ไมอาจใหเชากันได เชน 
ขาวสาร น้ํามัน เป็นตน 
        2.1.3 เป็นสัญญาที่มีระยะเวลาจํากัด สัญญาเชาจะมีระยะเวลาจํากัด ผูเชาจึงไดใชประโยชนแทรัพยแที่
เชาภายในกําหนดเวลาอันจํากัด ถาสัญญาเชามิไดกําหนดเวลาไวคูสัญญาฝุายใดฝุายหนึ่ง อาจบอกเลิก
สัญญาเมื่อใดก็ได (มาตรา.566) 
        2.1.4 เป็นสัญญาที่ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสิน ผูเชามีสิทธิไดใชประโยชนแในทรัพยแสินเพียงชั่ว
ระยะเวลาอันจํากัด และตองคืนทรัพยแสินนั้น เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง 
        2.1.5 สัญญาเชาทรัพยแ เป็นสิทธิเฉพาะตัว เนื่องจากการนําทรัพยแใหผูใดเชาจะตองคํานึงถึงความ
นาเชื่อถือ ความไวเนื้อเชื่อใจของผูเชา เกี่ยวกับการใชสอย การรักษาทรัพยแสิน ดังนั้น สัญญาเชาทรัพยแจึงไม
ตกทอดถึงทายาท และถาผูเชานําทรัพยแสินที่เชาไปใหบุคคลอ่ืนเชาตอ (เชาชวง) ผูใหเชาเดิมมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาเชาได เวนแตจะตกลงกันไวเป็นอยางอ่ืนในสัญญา 
2.2 แบบของสัญญาเชาทรัพยแ  
   สัญญาเชาทรัพยแ เป็นสัญญาไมมีแบบ แมตกลงกันดวยวาจา ไมมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟูองรองบังคับคดี
กันได แตมีขอยกเวน ดังตอไปนี้ 
        2.2.1 การเชาอสังหาริมทรัพยแไมเกิน 3 ปี ตองมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝุายที่ตองรับผิด
เป็นสําคัญ จึงฟูองรองบังคับคดีได อยางไรก็ตามการไมทําหลักฐานเป็นหนังสือไมทําใหการเชาเป็นโมฆะแต
อยางใด เพียงแตจะฟูองรองใหบังคับคดีกันไมไดเทานั้น 
        2.2.2 การเชาอสังหาริมทรัพยแเกิน 3 ปี ขึ้นไป ตองมีหลักฐานเป็นหนังสือ และจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นจะฟูองใหบังคับคดีไดเพียง 3 ปี 
   2.3 หนาที่และความรับผิดของผูใหเชา 
     สัญญาเชาทรัพยแเป็นสัญญาตางตอบแทน ฉะนั้นคูสัญญาตางมีสิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบตอกัน 
ดังนี้ 
        2.3.1 ผูใหเชามีหนาที่สงมอบทรัพยแสิน ซึ่งใหเชานั้นในสภาพอันซอมแซมดีแลว ถาผูใหเชาสงมอบ
ทรัพยแสินซึ่งเชานั้น โดยสภาพไมเหมาะแกการที่จะใชเพื่อประโยชนแที่เชา ผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
        2.3.2 ความรับผิดในการชํารุดบกพรอง 
     ผูใหเชาตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของทรัพยแสินที่ใหเชา อันเป็นเหตุใหทรัพยแสินที่เชาเสื่อมความ
เหมาะสมที่จะใชประโยชนแ โดยผูใหเชาจะรูหรือไมรูมากอน ในความชํารุดบกพรองที่มีอยูก็ตาม 
        2.3.3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ 
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     ผูใหเชาตองรับผิดในการรอนสิทธิ จากบุคคลภายนอกที่มาขัดขวางสิทธิของผูเชา ในการครอบครอง
ทรัพยแสินที่เชา ไมวาผูรบกวนสิทธิจะมีสิทธิเหนือทรัพยแสินที่เชาในเวลาเชา หรือมีผูรบกวนสิทธิ เพราะ
ความผิดของผูเชาก็ตาม 
2.3.4 ความรับผิดในความชํารุดบกพรองระหวางสัญญาเชา 
        2.3.5 ผูใหเชาตองเสียคาใชจายโดยจําเป็นและสมควรเพ่ือรักษาทรัพยแสินที่ใหเชา เวนแตคาใชจาย
เพ่ือบํารุงรักษาตามปกติ และเพ่ือซอมแซมเพียงเล็กนอย 
ผูใหเชาตองทําการซอมแซม เสียคาใชจายที่จําเป็น และสมควรเพ่ือรักษาทรัพยแสินนั้น ยกเวนคาใชเพ่ือ
บํารุงตามปกต ิการซอมเพียงเล็กนอย หรือการซอมแซมที่มีกฎหมาย หรือจารีตประเพณีวาผูเชาจะตองทํา
เอง (ม.547 และ มาตรา550)  

ตัวอย่าง เชน ก. เชาบาน ข. ปรากฏวาหลังคาบานถูกพายุพัดจนไดรับความเสียหายกระเบื้องมุง
หลังคาหลุดไป ข. ตองเป็นผูซอมแซม เพราะเป็นความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นในระหวางสัญญาเชา ผูใหเชา
ตองทําการเชาซอมแซมที่จําเป็น เพื่อรักษาทรัพยแสินนั้นแตถา ก. เชา ไดเสียคาซอมแซมเพ่ือรักษาทรัพยแสิน
นั้นไปแลว ก. สามารถเรียกคาใชจายเพื่อการซอมแซมคืนจาก ผู ข. ได (มาตรา547) 
            ตัวอย่าง ก. เชาบาน ข. ในระหวางสัญญาเชา หลอดไฟในบานขาดใชงานไมได ก. ตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซมเอง เพราะมีจารีตประเพณีวาผูเชาจะตองทําการซอมเพ่ือบํารุงรักษาตามปกติ 

โดยสรุป การซอมแซมทรัพยแสินในระหวางสัญญาเชานั้น ถาเป็นการซอมเล็กนอย ผูเชาจะเป็นผู
เสียคาใชจายในการซอมเอง แตถาเป็นการซอมใหญ ผูใหเชาตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซม 
    2.4 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า  
หนาที่และความรับผิดของผูเชา มีดังนี้ 
          2.4.1 หนาที่ชําระคาเชา ซึ่งโดยปกติตกลงเป็นเงินตรา ถาผูเชาไมชําระราคา ผูใหเชามีสิทธิฟูอง
ศาล เพื่อบังคับใหชําระราคา หรือบอกเลิกสัญญาเชาได 
   โดยสัญญาเชาที่มีการกําหนดจายคาเชาเป็นรายเดือน หรือเกินกวานั้น ผูใหเชาตองบอกกลาว แกผูเชา
กอนวาใหชําระคาเชา ภายในเวลาใด โดยกําหนดไมใหนอยกวา 15 วัน เมื่อครบกําหนดแลวผูเชายังไมชําระ
ราคา ผูใหเชาจึงบอกเลิกสัญญาเชาได แตวาสัญญาเชากําหนดจายคาเชากันเป็นรายวัน หรือรายสัปดาหแ 
ถาผูเชาไมชําระราคาตามกําหนด ผูใหเชาบอกเลิกสัญญาไดทันที 
         2.4.2 ผูเชาตองใชทรัพยแสินที่เชา ตามประเพณีนิยม หรือตามกําหนดไวในสัญญานั้น เชน เชา
รถยนตแนั่ง จะนําไปใชงานเพื่อการบรรทุก อิฐ หิน ทราย ปูน ไมได 
         2.4.3 ผูเชาตองสงวนทรัพยแสินที่เชานั้น เสมือนกับวิญโูชน จะพึงสงวนทรัพยแสินของตนเอง และ
ตองบํารุงรักษาทั้งทําการซอมแซมเล็กนอยดวย เชน ก. ทําสัญญาเชาบาน ข. ก. ตองดูแลบานเชา เหมือน
บุคคลทั่วไปที่พึงดูแลบานเรือนตนเอง ใหเหมาะสมแกการอยูอาศัย และซอมแซมตามความเสียหาย
เล็กๆนอยๆ เชน ความชํารุดของหลอดไฟ กลอนประตู หนาตาง เป็นตน ถาหากผูเชาไมปฏิบัติตาม 2.4.2 
และ 2.4.3 ผูใหเชาบอกเลิกสัญญาได 
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         2.4.4  ผูเชาตองยอมใหผูใหเชา หรือตัวแทน เขาตรวจดูทรัพยแสินที่เชาเป็นครั้งคราว ในเวลา และ
ระยะอันสมควร 
         2.4.5 ผูเชาตองยอมใหผูใหเชา เขาซอมแซมทรัพยแสินที่เชา ถาการซอมแซมตองใชเวลานานเกิน
สมควร จนเป็นเหตุใหทรัพยแสินนั้นไมเหมาะแกการที่จะใชประโยชนแที่เชามา ผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็
ได 
        2.4.6 ผูเชาตองแจงเหตุ แกผูใหเชาโดยพลัน เมื่อมีเหตุตอไปนี้ 
               2.4.6.1 ถาทรัพยแสินที่เชาชํารุด ควรที่ ผูใหเชาตองซอมแซม 
               2.4.6.2 ถาจะตองจัดการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือปใดปูองภยันตรายแกทรัพยแสินนั้น 
               2.4.6.3 ถาบุคคลภายนอกรุกล้ําเขามาในทรัพยแสินที่เชา หรือเรียกอางสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง 
เหนือทรัพยแสินนั้นก็ดี เวนแต ผูใหเชาจะไดทราบเหตุนั้นอยูกอนแลว ถาผูเชาไมปฏิบัติตาม 2.4.6 ผูเชาตอง
รับผิดตอผูใหเชา เมื่อผูใหเชาตองเสียหายใดๆ เพราะความละเลยชักชาของผูเชา 
        2.4.7 ผูเชาจะตองไมดัดแปลง ตอเดิมใดๆ ในทรัพยแสินที่เชา เวนแตไดรับอนุญาตจากผูใหเชากอน 
        2.4.8 ผูเชาตองสงมอบทรัพยแสินที่เชา ในสภาพซอมแซมดีแลว เมื่อสัญญาเชาระงับลง 
        2.4.9 ผูเชาตองรับผิดในความสูญหาย หรือบุบสลายของทรัพยแสินที่เชา เพราะความผิดของผูเชาเอง 
หรือบุคคลอื่นที่อยูกับผูเชา หรือผูเชาชวง 
     2.5 ความระงับแห่งสัญญาเช่า 
สัญญาเชาจะระงับไปดวยเหตุ ดังตอไปนี้ 

2.5.1 เมื่อสิ้นเวลาที่ไดตกลงกันไว 
2.5.2 เมื่อทรัพยแสินที่เชาสูญหาย 
2.5.3 เมื่อผูเชา หรือผูใหเชาตาย 
2.5.4 สัญญาเชาสังหาริมทรัพยแ จะระงับไป เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยแที่เชานั้น 
2.5.5 การบอกเลิกสัญญา 

     2.6 อายุความฟ้องคดี 
2.6.1 กรณีผูใหเชาฟูองผูเชา 

ผูใหเชาจะฟูองผูเชาเกี่ยวแกสัญญาเชานั้น กฎหมายหามมิใหฟูองรองเมื่อพนกําหนด 6 เดือน นับแตวัน
สงคืนทรัพยแสินที่เชา 
          2.6.2 กรณีผูเชาฟูองผูใหเชา 

2.6.2.1 ผูเชาฟูองผูใหเชารับผิดในความชํารุดบกพรองอายุความ 1 ปี นับแตเวลาที่พบ
เห็นความชํารุดบกพรอง (ม.474)  

2.6.2.2 ผูเชาฟูองผูใหเชารับผิด ในการรอนสิทธิมีอายุความ 3 เดือน นับแต 1) คํา
พิพากษาในคดีเดิมถึงที่สุด        2) รับประนีประนอมยอมความ 3) วันที่ยอมตามบุคคลภายนอก
เรียกรอง (มาตรา481) 
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3 สัญญาเช่าซื้อ 
ตาม ปพพ. มาตรา 572 บัญญัติวา “อันว่าเช่าซื้อนั้น คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า 

และให้คํามั่นว่า จะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้
เงินเป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้คราว” 

3.1 ลักษณะสําคัญของสัญญาเช่า ดังนี้ 
3.1.1 สัญญาเชาซื้อเป็นสัญญาตางตอบแทน 
3.1.2  เป็นสัญญาที่เจาของนําทรัพยแสินออกใหเชา 
3.1.3 เจาของทรัพยแสินใหคํามั่นวาจะขาย หรือใหทรัพยแสินนั้นตกเป็นของผูเชา 
3.1.4  เป็นสัญญาที่ผูเชาจะตองใชเงินเทานั้นเทานี้คราว 

          3.2 แบบของสัญญาเช่าซื้อ 
   สัญญาเชาซื้อจะใชกับสังหาริมทรัพยแ หรืออสังหาริมทรัพยแก็ได แตจะตองทําเป็นหนังสือ มิเชนนั้นตกเป็น
โมฆะ 
           3.3 ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ 

      3.3.1 ผูเชาซื้อบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได ดวยการสงมอบทรัพยแสินกับคืนใหแกเจาของ โดย
เสียคาใชจายของตนเอง 

      3.3.2 ผูใหเชาซื้อบอกเลิกสัญญาเมื่อ 
                        3.3.2.1 ผูเชาซื้อไมชําระเงินสองคราวติดๆกัน 
                        3.3.2.2 ผูเชาซื้อทําผิดสัญญาในขอที่เป็นสวนสําคัญ 
                        3.3.2.3 ผูเชาซื้อผิดนัดไมชําระเงินคราสสุดทาย ผูใหเชาซื้อสามารถริบเงินบรรดาที่ได
ใชมาแลว และกลับเขาครอบครองทรัพยแสินไดตอเมื่อระยะเวลาใชเงินไดพนกําหนดไปชําระงวดหนา 
        อนึ่ง สําหรับสัญญาเชาซื้อรถยนตแ รถมอเตอรแไซนแนั้น คณะกรรมการวาดวยสัญญา ไดกําหนด
หลักเกณฑแ กรณีผูเชาซื้อบอกเลิกสัญญาและสงมอบรถคืน ไววา ถารถที่ผูเชาซื้อคืนมาขายไดราคาต่ํากวา
ราคาที่ผูซื้อยังคงคางอยูเทาไร ผูเชาซื้อจะตองรับผิดในสวนตางนั้น 

4 สัญญาจ้าแรงงาน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ มาตรา575 บัญญัติวา “อันว่าจ้างแรงงสนนั้น คือสัญญาซึ่ง

บุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทํางานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้
สินจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้” 

4.1 ลักษณะสําคัญของสัญญาจ้างแรงงาน 
          เป็นสัญญาตางตอบแทนที่นายจางและลูกจาง มีสิทธิ์และหนาที่ตองปฏิบัติตอกัน คือ ลูกจางตอง
ทํางานใหนายจาง และนายจางตองจายสินจางเป็นคาตอบแทน งานที่จางใหทํานั้นจะเป็นงานที่ใชแรงงาน
ทั่วไป ใชความรูสติปใญญา หรือวิชาชีพเฉพาะ ก็สามารถจางกันได เชน จางกรรมกรผูใชแรงงาน จางหมอ 
วิศวกร นักบัญชี  เจาหนาที่ปฏิบัติงานในบริษัทหางรานตางๆ เป็นตน สําหรับสินจางนั้นจะจายเป็นเงินตรา 
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หรือทรัพยแสินอยางอ่ืนก็ได โดยการจายสินจางจะจายตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานให ซึ่งกําหนดอาจจะเป็น 
รายวัน รายสัปดาหแ หรือรายเดือนก็ได 

4.2 แบบของสัญญาจ้างแรงงาน 
สัญญาจางแรงงานเป็นสัญญาที่ไมมีแบบแมตกลงดวยวาจาก็สมบรูณแ  และสามารถฟูองรองบังคับคดีได 

4.3 หน้าที่ของลูกจ้าง (สิทธิของนายจ้าง) 
ลูกจางมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
                4.3.1 ลูกจางตองทํางานตามสัญญาจางแรงงานดวยตนเอง ถาลูกจางใหบุคคลภายนอกทํางาน
แทนตน โดยไมไดรับความยินยอมจากนายจาง นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได (มาตรา577) 
                4.3.2 ลูกจางตองงทํางานใหนายจางตามเวลาที่ตกลงไว ถาลูกจางไมมาทํางานตามเวลาที่ตก
ลงไวนายจางมีสิทธิไมจายคาจาง บอกเลิกสัญญา ตลอดจนเรียกคาเสียหายจากลูกจางได เวนแตเวลาที่ลุก
จางขาดงานโดยมีเหตุผลสมควร และเป็นพียงชั่วระยะเวลานอยพอสมควรนั้น (มาตรา579)  
                4.3.3 ลูกจางตองทํางานตามคําสั่งของนายจาง 
    ลูกจางตองทํางานตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง หากลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจาง 
หรือ ละเลยไมทําตามคําสั่งเป็นอาจิณ ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทําความผิดรายแรงก็ดี หรือทําประการ
อ่ืนอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต นายจางจะไลออกโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนา และไมใหสินไหมทดแทนก็ได (มาตรา 583 ) 
         4.4 หน้าที่ของนายจ้าง(สิทธิของลูกจ้าง) 

      4.4.1นายจางมีหนาที่จายสินจางใหกับลูกจาง 
ในการจายสินจางนั้นใหจายกันตามเวลาที่ไดตกลงกันไวในสัญญาหรือจารีตประเพณี 
 ถาไมมีการกําหนดในสัญญา หรือจารีตประเพณี ใหจายเมื่อทํางานเสร็จ ถาสินจางนั้นไดกําหนดกันไวเป็น
ระยะเวลาก็จายเมื่อสุดระยะเวลาเชนนั้นทุกคราวไป (มาตรา580) 
ตัวอย่าง  ก จาง ข มาตัดตนไมใหญหนาบาน ถาไมไดตกลงกันไวในสัญญา หรือมีจารีตประเพณี ก ตอง
จายสินจางให ข เมื่อตัดตนไมใหญเสร็จ 
ตัวอย่าง   ก จาง  ข มาขับรถยนตแโดยจายคาจางรายเดือน ถาไมมีการตกลงกันไวในสัญญา หรือมีจารีต
ประเพณี ก ตองจายสินจางให ข เมื่อทํางานครบหนึ่งเดือนทุกๆครั้งไป 

   4.4.2 นายจางมีหนาที่ออกใบสําคัญใหลูกจาง 
เมื่อการจางงานสิ้นสุดลง ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสําคัญแสดงวาลูกจางไดทํางานมานานเทาใด และงานที่
ทําเป็นอยางไร (ม584) 

   4.4.3 นายจางตองรวมกันรับผิดชอบกับลูกจางในผลแหงละเมิด ซึ่งลูกจางไดกระทําไปในทาง
ในทางท่ีจางนั้น (ม425) และนายจางซึ่งไดจายคาสินไหมทดแทนใหบุคคลภายนอกเพ่ือละเมิดอันลูกจางได
ทํานั้น ชอบที่จะไดชดใชจากลกูจางนั้น (ม246) 
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ตัวอย่าง ก จาง ขับรถยนตแสงสินคา เกิดอุบัติเหตุรถยนตแชน ค ไดรับบาดเจ็บ ก (นายจาง ) ข 
(ลูกจาง) ตองรวมรับผิดชดใชคาเสียหายใหแก ค หลังจากนั้น ก สามารถไลเบี้ยคาเสียหายชดใชให ค เอา
จาก ข ได 
       4.5 ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน 
             4.5.1 สัญญาจางสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ตกลงกัน แตถาหากสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดตกลงกันแลว
ลูกจางยังคงทํางานตอไปอีก และนายจางรูแลวแตไมทักทวงใหสันนิฐานวา คูสัญญาไดทําสัญญาจางกันใหม 
โดยขอความอยางเดียวกับสัญญาเดิม ( มาตรา581 )  

ตัวอย่าง ก จาง ข มาขับรถยนตแสงสินคาเป็นระยะเวลา 2 ปี จายเงินเดือนทุกสิ้นเดือน เมื่อครบ
กําหนด 2 ปี  ข  ยังคงทํางานตอไปอีก  และ ก ก็ไมไดทักทวง เชนนี้ สันนิฐานวา ก ไดทํา สัญญาจางใหม ที่
มีขอความอยางเดียวสงสัญญาจางเดิม แตมีขอกฎหมายกําหนดตอไปวา คูสัญญาฝุายใดฝุายใดฝุายหนึ่งอาจ
บอกเลิกสัญญาเสียดวยการบอกกลาวก็ได 

ตามขอสันนิฐานของกฎหมายจากตัวอยาง และกรณีการจางที่ไมระบุวาจะจางกันนานเทาใด ฝุาย
ใดฝุายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาดวยการบอกกลาวลวงหนา กอนที่จะจายสินจาง 
คราวใดคราวหนึ่งเพ่ือใหการเลิกสัญญามีผลเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไปขางหนา โดยไมตองบอก
กลาวลวงหนากวาสามเดือน (มาตรา582) 
          ตัวอย่าง ก จาง ข ทํางานในสํานักงานโดยไมระบุเวลาจางไวจายเงินเดือนทุกสิ้นเดือน ถา ก 
ตองการให ข ออกจากงานในเดือน เมษายน ก ตองบอกกลาวแก ข อยางชาในวันที่ 31  มีนาคม เพ่ือให
การเลิกสัญญามีผลในเดือน เมษายน อันเป็นการกําหนดจายสินจางในคราวถัดไป  
             4.5.2 เมื่องานที่จางเสร็จ  

ตัวอย่าง ก จาง ข โคนตนไมใหญ สัญญาจางแรงงานสิ้นสุดหรือระงับลาเมื่อ ข โคนตนไมใหญเสร็จ  
             4.5.3 การบอกเลิกสัญญา 
          สัญญาจางแรงงานระงับไปดวยการเลิกสัญญาที่นายจางและลูกจางตางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
ตามบทบญัญัติของกฏหมาย (มาตรา 577 578 579 582 ) 
           4.5.4 เมื่อนายจางไลลูกจางออก 
โดยไมบอกกลาวลวงหนาและไมใหคาสินไหมทดแทน เมื่อลูกจางจงใจขัดคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
นายจาง หรือละทิ้งการงานไปเสีย หรือกระทําการอันไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวง ถูกตอง 
และสุจริต (มาตรา583) 
             4.5.5 ลูกจางหรือนายจางตาย  
เมื่อลูกจางตายสัญญาจางยอมระงับเพราะสัญญาจางแรงงาน เป็นสัญญาเฉพาะตัวผูตาย แตสําหรับความ
ตายของนายจางจะทํา ใหสัญญาจางแรงงานระงับนั้นตองเป็นการจางแรงงานที่สาระสําคัญอยูที่ตัวบุคคลผู
เป็นนายจาง (มาตรา 584)  
ตัวอยาง ก จาง ข  มาสอนเปียโน     ถา ก ซึ่งเป็นนายจางตาย สัญญา จางระงับเพราะสาระสําคัญในการ
จางแรงงาน อยูที่ ก ผูเป็นนายจาง 
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แตถา ก จาง ข มาสอนเปียโนให ลูกชาย ก ตายสัญญาจางไมระงับ เพราะสาระสําคัญของการจางไมไดอยู
ที่ ก อันเป็นนายจาง 

5 สัญญาจ้างทําของ 
ปพม. มาตรา 587 มีบัญญัติว่า " อันว่าจ้างทําของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตก

ลงรับจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้
สินจ้างเพื่อผลสําเร็จแห่งการที่ทํานั้น"  

5.1 จากบทบัญญัติดังกลาว สัญญาจางทําของจึงมีลักษณะเป็นสัญญาตางตอบแทน โดยผูรับจาง
กับผูวาจางตางมีสิทธิและหนาที่ตองปฏิบัติตอกันเชนเดียวกับสัญญาจางแรงงาน คือผูรับจางมีหนาที่ทํา 
การงานสิ่งใดจนสําเร็จ  ผูวาจางมีหนาที่ จายสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการนั้นใหกับผูรับจาง  
การจางทําของ จะมีลักษณะจางทําในสิ่งหนึ่งใหสําเร็จขึ้นมาเป็นชิ้น เชนจางทําโต฿ะ เฟอรแนิเจอรแ หรือจางให
ทํางานประเภทใหบริการก็ได เชน จางใหเลนดนตรี  จางใหทวงหนี้  จางใหเป็นนายหนาขายสินคา  เป็นตน  
ผูรับจางจะเอาการที่รับจางทั้งหมดหรือบางสวนไปใหผูรับจางชวงทําอีกทอดหนึ่งก็ได เวนแตสาระสําคัญ
แหงสัญญานั้น จะอยูที่ความรูความสามารถของตัวผูรับจาง แตผูรับจางยังคงรับผิดใดๆ .ของผูรับจางชวง 
สําหรับสินจางจะเป็นเงินตราหรือทรัพยแสินอื่นก็ได 
      5.2 แบบของสัญญาจ้างทําของ 
      สัญญาจางทําของเป็นสัญญาไมมีแบบ แมตกลงดวยวาจา ก็ฟูองบังคับคดีได 
       5.3 ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและจ้างทําของ 
สัญญาจางแรงงานและจางทําของมีความแตกตางกันดังนี้ 
           5.3.1 สัญญาจางแรงงานกําหนดจายสินจางตามระยะเวลา เชน รายวัน รายเดือน เป็นตน  
สัญญาจางทําของ กําหนดจายสินจางตามผลสําเร็จของงาน  
ตัวอยาง ก จาง ข ใหสรางบานหนึ่งหลัง ซึ่งกําหนดคาจางวันละ 500 บาท เป็นสัญญาจางแรงงาน แตถา ก 
จาง ข ใหสรางบานหนึ่งหลัง ราคาเหมา 100,000บาท จายสินจางเมื่อสรางบานเสร็จ ถือเป็นสัญญาจางทํา
ของ  
           5.3.2 สัญญาแรงงานลูกจางตองทํางานตามคําสั่งของ นายจาง สวนสัญญาจางทําของ ผูรับจางมี
อิสระในการทํางาน  
            5.3.3 สัญญาจางแรงงานนายจางตองรวมรับผิดกับลูกจาง 
ในผลแหงละเมิด ซึ่งลูกจางไดทําไปในการที่จางนั้น สวนสัญญาจางทําของผูวาจางไมตองรวมรับผิดเพ่ือ
ความเสียหายอันผูรับจางไดกอใหเกิดข้ึน แกบุคคลภายนอก ในระหวางทํางานที่วาจางนั้น 
             5.3.4 สัญญาจางแรงงาน ลูกจางตองทํางานดวยตนเอง 
ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนลูกจางไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากนายจาง แตสัญญาจางทํา
ของผูรับจางสามารถจางชวงอีกทอดหนึ่งได ยกเวนสาระสําคัญของการจางนั้น จะอยูที่ความรูความสามารถ
ของผูรับจาง  
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      5.3 หน้าที่ของผู้รับจ้าง (สิทธิของผู้ว่าจ้าง) 
           5.3.1 จัดหาเครื่องมือตางๆสําหรับทํางานใหสําเร็จ 
           5.3.2 การจัดหาสัมภาระในการทํางาน ตามตกลงกัน  
ถาผูรับจางเป็นผูจัดหาตองจัดหาชนิดที่ดี(มาตรา589) แตถาผูวาจางเป็นผูจัดหา ผูรับจางตองใชดวยความ
ความระมัดระวังและประหยัด มีสัมภาระเหลือใหคืนแกผูวาจาง (มาตรา590)  
            5.3.3 ผูรับจางตองใหผูวาจางเขาตรวจตราผลงานไดตลอดเวลาที่ทําอยูนั้น (มาตรา593) 
            5.3.4 ผูรับจางจะเอาการงานท่ีรับจางทั้งหมด หรือบางสวนไปจางชวงก็ได เวนแตสาระสําคัญแหง
สัญญาอยูที่ความรูความสามารถของผูรับจาง (มาตรา607) 
             5.3.5 ผูรับจางตองสงมอบการที่ทําใหทันเวลาที่กําหนด หรือถาไมกําหนดเวลาไวในสัญญา  เมื่อ
ลวงพนเวลาอันควรแกเหตุก็ดี ผูวาจางชอบที่จะได ลดสินจางลง หรือถาสาระสําคัญแหงสัญญาอยูที่เวลาก็
ชอบที่จะเลิกสัญญาได (มาตรา569)  
ตัวอยาง ก จาง ข สรางบานใหเสร็จภายใน 30 ตุลาคม  เมื่อครบกําหนด ข ยังสรางบานไมเสร็จ ก มีสิทธิ
ลดสินจางลง 
ตัวอยาง ก จาง ข ตัดชุดแตงงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธแ. เมื่อถึงกําหนด ข ยังตัดชุดไมเสร็จ ก มี
สิทธิยกเลิกสัญญา 
อยางไรก็ตามถาผูวาจางยอมรับมอบการที่ทํานั้นแลวโดยมิไดอิดเอ้ือน ผูรับจางกไมตองรับผิดเพ่ือการที่สง
มอบเนิ่นชา(มาตรา597) 
ตัวอยาง ก จาง ข สรางบานกําหนดเวลาแลวเสร็จในวันที่ 30 ตุลาคม  ปรากฏวา ข สรางบานเสร็จในวันที่ 
10 พฤศจิกายน แลวสงมอบให ก รับไวโดยมิไดทักทวง เชนนี้ ข ไมตองรับผิดจากการสงมอบงานลาชา  
                5.3.6 ความรับผิดเพ่ือชํารุดบกพรอง 
                     5.3.6.1 ผูรับจางตองรับผิดกรณีสงมอบงานลาชา หรือสงมอบงานที่ทําชํารุดบกพรอง โดย
ผูวาจางจะยึดหนวงสินจางไวได เวนแตผูรับจางจะหาประกันตามสมควร(มาตรา599) 
                      5.3.6.2 ถาความชํารุดบกพรองหรือความชักชาในการที่ทํานั้น เกิดขึ้นเพราะสภาพแหง
สัมภาระซึ่งผูวาจางสงใหก็ดี เพราะคําสั่งของผูวาจางก็ดี ผูรับจางไมตองรับผิด เวนแตจะไดรูอยูแลววา
สัมภาระนั้นไมเหมาะหรือวาคําสั่งนั้นไมถูกตองและมิไดบอกกลาวตักเตือน(มาตรา591) 
                      5.3.6.3 มาตรา598 บัญญัติวา 
                      5.3.6.4 มาตรา600 บัญญัติว่า “ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาแล้วผู้รับจ้างต้อง
รับผิดเพ่ือการทีท่ําชํารุดบกพร่องเพียงเท่าท่ีปรากฏขึ้น”  
(1) ภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ 
(2) ภายใน 5 ปี นับแต่วันส่งมอบ ถ้าการที่ทํานั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างบนพื้นดิน นอกจากโรงเรือนทําด้วยเครื่อง
ไม ้
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          5.4 หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง(สิทธิของผู้รับจ้าง) 
              5.4.1 หนาที่จายสินจาง ผูวาจางตองจายสินจางเมื่อรับมอบงานที่ทํา 
            5.4.2 ผูวาจางตองรับผิดในความเสียหาย อันผูรับจางไดกอใหเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ใน
ระหวางการทํางานที่จาง อันเกิดจากความผิดของผูวาจางในสวนของงานที่สั่งใหทํา หรือในคําสั่งที่นายจาง
ใหไวหรือในการเลือกหาผูรับจาง(มาตรา428) 
ตัวอยาง ก จาง ข สรางบาน และเมื่อมีการตอกเสาเข็มทําใหบาน ค เสียหายจากแรงกระแทกในการตอก
เสาเข็ม เชนนี้ ก ตองรับผิดเนื่องจาก ก เป็นผูเลือกหาผูรับจางเอง และการกอสรางถือเป็นไปตามคําสั่งของ 
ก เอง 
              5.4.3 ผูวาจางตองใหอิสระในการทํางานของผูรับจาง โดยปกติผูรับจางตองยอมใหผูวาจางหรือ
ตัวแทนตรวจการงานไดตลอดเวลาที่ทํา(มาตรา592) แตผูวาจางไมมีสิทธิออกคําสั่งเกี่ยวกับการทํางาน ถาผู
วาจางออกคําสั่งแกผูรับจางแลวเกิดความชํารุดบกพรองหรือชักชาในการที่ทํา ผูรับจางไมตองรับผิด เวนแต
ผูรับจางรูอยูแลววาคําสั่งนั้นไมถูกตองแลวมิไดบอกกลาวตักเตือน (มาตรา591) 
        5.5 ความระงับแห่งสัญญา 
     สัญญาจางทําของจะระงับลงดวยเหตุดังตอไปนี้ 
              5.5.1 เมื่อผูรับจางทํางานเสร็จ สงมอบงานใหผูวาจาง และผูวาจางไดจายสินจางแลว 
              5.5.2 ผูรับจางตายหรือตกเป็นไมสามารถทําการที่จางไดตอ ไปและสัญญาจางนั้นอยูที่ความรู
ความสามารถของตัวผูรับจาง สําหรับการงานที่ทําไปแลวเป็นประโยชนแแกผูวาจาง ผูวาจางตองรับไวและ
จายสินจางตามความสมควร 
              5.5.3 ถาการงานที่ทําอยูไมสําเร็จ ผูวาจางบอกเลิกสัญญาได เมื่อเสียคาสินไหมทดแทนใหผูรับ
จาง 
              5.5.4 ผูรับจางไมเริ่มทํางานในเวลาอันสมควร หรือทําการชักชาฝุาฝืนสัญญา หรือทําการชักชา
โดยปราศจากความผิดของผูวาจาง จนคาดหมายลวงหนาไดวาการนั้นจะไมเสร็จภายในกําหนด ผูวาจาง
บอกเลิกสัญญาได (มาตรา 593) 
              5.5.5 ผูรับจางสงมอบงานที่ทําไมทันเวลา และสาระสําคัญแหงสัญญาอยูที่เวลา ผูวาจางบอก
เลิกสัญญาได 

6 สรุป 
     เอกเทศสัญญาหรือสัญญามีชื่อ เป็นสัญญาที่กฎหมายบัญญัติไวเป็นการเฉพาะในเรื่องสิทธิหนาที่
ระหวางคูสัญญา รูปแบบสัญญา ตลอดจนความระงับแหงสัญญา ซึ่งจะแตกตางจากสัญญาไมมีชื่อที่คูสัญญา
จะตกลงกันไดเอง ตามหลักแหงเสรีภาพในการทําสัญญา 
      สัญญาซื้อขาย คือสัญญาที่บุคคลฝุายหนึ่งเรียกวาผูขายโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพยแสินใหแกบุคคลอีกฝุาย
เรียกวาผูซื้อและผูซื้อตกลงวาจะใหราคาทรัพยแสินนั้นแกผูขาย 
      สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาไมมีแบบ ยกเวนการซื้อขาย อสังหาริมทรัพยแ และสังหาริมทรัพยแชนิดพิเศษ 
ตองทําเป็นหนังสือ และจดทะเบียนตอเจาหนาที่ มิเชนนั้นจะตกเป็นโมฆะ 
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      สัญญาเชาทรัพยแ หมายถึง สัญญาที่บุคคลหนึ่ง เรียกวาผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูเชา
ไดใชหรือไดรับประโยชนแในทรัพยแสินอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาอันจํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชา
เพ่ือการนั้น สัญญาเชาทรัพยแเป็นสัญญาไมมีแบบเพียงแตหลักฐานการฟูองคดีในการเชาอสังหาริมทรัพยแ ไม
เกิน 3 ปี ตองมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝุายตองรับผิด การเชาอสังหาริมทรัพยแเกิน 3 ปี ตองมี
หลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่ 
       สัญญาเชาซื้อ คือสัญญาซึ่งเจาของเอาทรัพยแสินออกใหเชาและใหคํามั่นวา จะขายทรัพยแสินนั้น หรือ
วาจะใหทรัพยแสินนั้นตกเป็นสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผูเชาไดใชเงินเป็นจํานวนเทานั้นเทานี้คราว สัญญา
เชาซื้อตองทําเป็นหนังสือมิเชนนั้นตกเป็นโมฆะ 
       สัญญาจางแรงงาน คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกอีกคนหนึ่งเรียกวา
นายจางและนายจางตกลงจะใหสินจาง ตลอดเวลาที่ทํางานให สัญญาจางแรงงานเป็นสัญญาไมมีแบบ แม
ตกลงดวยวาจาก็สามารถฟูองรองบังคับคดีได 
       สัญญาจางทําของ คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูรับจางตกลงรับจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจน
สําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูวาจาง สัญญาจางทําของเป็นสัญญาไมมีแบบ แมตกลงดวยวาจาก็
สามารถฟูองรองบังคับคดีได 
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คําถามท้ายบทที่ 5 
1. กรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินที่ซื้อขายจะโอนไปยังผูซื้อเมื่อใด 
2. สัญญาจะซื้อขายคืออะไรจะมีไดในกรณีซื้อขายทรัพยแสินใดบาง 
3. การทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยแ กฎหมายกําหนดแบบไวอยางไร 
4. ทรัพยแเฉพาะสิ่ง หมายความวาอยางไร 
5. ใหอธิบายความหมายของสัญญาซื้อขายตอไปนี้ 

5.1 ขายฝาก 
5.2 ขายตามตัวอยาง 
5.3 ขายตามคําพรรณนา 
5.4 ขายเผื่อชอบ 
5.5 ขายทอดตลาด 

6. ใหอธิบายสาระสําคัญของสัญญาเชาทรัพยแ 
7. ใหระบุหนาที่และความรับผิดของผูเชา 
8. ใหอธิบายความหมายของการเชาซื้อ และแบบของสัญญาเชาซื้อ 
9. สัญญาเชาซื้อระงับ โดยการบอกกลาวของผูเชาเกิดข้ึนไดกรณีใดบาง 
10. ใหอธิบายความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของ  
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 6 
เนื้อหาประจําบท 

1.สัญญายืม 
2.สัญญากูยืมเงิน 
3.ความหมายของการค้ําประกันดวยบุคคล 
4.สัญญาจํานํา 
5.สัญญาจํานอง 
6.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายสาระสําคัญของสัญญายืมได 
2.อธิบายสาระสําคัญของสัญญากูยืมเงินได 
3.อธิบายความหมายของการค้ําประกันดวยบุคคลได 
4.อธิบายความหมายการคํ้าประกันดวยทรัพยแได 
5.อธิบายสาระสําคัญสัญญาจํานําได 
6.อธิบายสาระสําคัญสัญญาจํานองได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทที่ 6 
กู้ยืมเงิน ประกันแห่งหนี้ จํานํา จํานอง 

บทนํา 
            ในการประกอบธุรกิจตลอดจนการดําเนินชีวิตโดยปกติของบุคคลทั่วไปมีความจําเป็นอยางยิ่งที่
จะตองมีการกูยืมเกิดขึ้น  การกูยืมของบุคคลธรรมดาเพ่ือใชจายตามความจําเป็นสวนบุคคล  การกูยืมของ
องคแกรธุรกิจเพ่ือเป็นแหลงเงินทุนในการประกอบการ  ในการกูยืมไมวาจะกูยืมโดยบุคคลธรรมดาหรือกูยืม
โดยองคแกรธุรกิจจะตองมีกฎหมายเขามาเกี่ยวของ ในบทนี้จะกลาวถึง กฎหมายวาดวยการกูยืมเ งิน และ
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันความเสี่ยงใหกับเจาหนี้  เนื่องจากเมื่อมีหนี้สินเกิดขึ้นและมีผลสมบูรณแตาม
กฎหมายแลว ความสัมพันธแระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ยอมเป็นไปตามกฎหมายกําหนด แตอยางไรก็ตามหาก
ถึงเวลาชําระหนี้แลวลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้ และไมมีทรัพยแสินใดๆเพียงพอที่จะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ได 
กรณีเชนนี้อาจเกิดขึ้นไดทําใหเจาหนี้มีความเสี่ยง ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่เกิดหนี้สินระหวางกัน ลูกหนี้มี
ฐานะทางการเงินนาเชื่อถือดี แตเมื่อเวลาเปลี่ยนผานไป ฐานะทางการเงินอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต่ําลง 
ไดรับชําระหนี้คืน ดังนั้นเพ่ือปูองกันความเสี่ยง จึงจําเป็นที่จะตองกําหนดใหลูกหนี้มีการวางหลักประกันไว
กับเจาหนี้ อาจมีการประกันดวยบุคคลที่เจาหนี้มีความเชื่อถือ เรียกวา การทําสัญญาค้ําประกัน หรืออาจ
ประกันดวยทรัพยแ คือ สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา ดังจะกลาวถึงตอไป 

1 สัญญายืม 
 ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ บรรพ 3 ลักษณะ 9 ไดแบงการยืมไว  2 ประเภท ดังนี้ 
 ยืมใช้คงรูป หมายถึง สัญญาที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูใหยืมใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูยืมใช
สอยทรัพยแสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดเปลา และผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพยแสินนั้นเมื่อไดใชสอยเสร็จแลว 
 ยืมใช้สิ้นเปลือง คือสัญญาซึ่งผูใหยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินชนิดใชไปสิ้นไปนั้น เป็นปริมาณมี
กําหนดใหไปแกผูยืม และผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพยแสินเป็นประเภทชนิดและปริมาณ เชนเดียวกันใหแทน
ทรัพยแสินซึ่งใหยืมนั้น สัญญายืมยอมสมบูรณแก็ตอเมื่อสงมอบทรัพยแสินที่ยืม 

1.1 ลักษณะสําคัญของสัญญายืม 
1.1.1 เป็นสัญญาไมตางตอบแทน คือ ผูยืมเทานั้นเป็นลูกหนี้มีหนาที่สงคืนของที่ยืมใหกับผูใหยืม 
1.1.2 เป็นสัญญาไมมีแบบ แมตกลงดวยวาจาก็สมบูรณแแตตองมีการสงมอบทรัพยแสินที่ยืม 
1.1.3 เป็นสัญญาที่ไมมีคาตอบแทน (ยกเวนกูยืมเงิน) เพราะถามีการคิดคาตอบแทนจะเป็นสัญญา
เชาทรัพยแ 
1.1.4 คาฤชาธรรมเนียมตางๆ คาสงคืนทรัพยแสิน รวมทั้งคาใชจายมีบํารุงรักษาทรัพยแสินผูยืมตอง
เป็นผูเสีย 
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2 การกู้ยืมเงิน 
 การกูยืมเงินจัดวาเป็นไปตามสัญญายืมใชสิ้นเปลืองและเป็นการกูยืมที่สามารถคิดคาตอบแทนได 
เรียกวา ดอกเบี้ย โดยปกติดอกเบี้ยเป็นคาตอบแทนของเงินกูที่ผูใหกูหรือเจาหนี้คิดจากลูกหนี้ และไดบวก
อัตราเงินเฟูอที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ดวย 

   2.1 ลักษณะสําคัญของสัญญากู้ยืมเงิน 
               2.1.1 เป็นสัญญากูยืมใชสิ้นเปลืองที่อาจคิดดอกเบี้ยได 

     2.1.2 เป็นสัญญาที่มีวัตถุแหงสัญญาเป็นเงิน 
     2.1.3 เป็นสัญญาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินคือเงินที่ยืมไปยังผูกู 
     2.1.4 ความสมบูรณแของสัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบเงินใหผูกูยืม 
     2.1.5 เป็นสัญญาไมมีแบบ แมตกลงดวยวาจาก็สมบูรณแ เมื่อมีการมอบทรัพยแสินเพียงแตการ
ยืมเงินเกินกวาสองพันบาทขึ้นไปถาจะฟูองบังคับคดีตองมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูรับ
ผิด 

    2.2 หลักฐานในการกู้ยืมเงินและชําระเงินกู้ 
    หลักฐานในการกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาทข้ึนไปตองเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูกูยืมจงจะฟูองรอง
บังคับคดีได แตถากูยืมเงิน 2,000 บาทลงมาไมตองมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูยืมก็สามารถ
ฟูองรองบังคับคดีได 
            ในสวนของหลักฐานการชําระหนี้เงินกูยืมนั้น จะตองมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูให
กูยืม (ใบเสร็จรับเงิน) หรือ เอกสารอันเป็นหลักฐานแหงการกูยืมนั้นไดเวนคืนแลว หรือ เอกสารอันเป็น
หลักฐานแหงการกูยืมนั้นไดแทงเพิกถอนแลว 
   2.3 การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 
         ในการใหกูยืมเงินจะคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได แตถาหากจะคิดดอกเบี้ยใหคิดไดไมเกินรอยละ 15 
ตอปี ถามีการใหกูยืมและตกลงคิดดอกเบี้ยเกินรอยละ 15 ตอปี ขอตกลงนั้นเป็นโมฆะและมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติหามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พศ. 2425 ในกรณีที่จะตองคิดดอกเบี้ยแกกัน แต
ไมไดกําหนดอัตราไวโดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายโดยชัดแจงแลวใหคิดดอกเบี้ยได รอยละ 7.5 
ตอปี สําหรับวิธีการคิดดอกเบี้ยนั้นกฎหมายบัญญัติหามคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยทบตน 
เวนแตดอกเบี้ยคางชําระไมนอยกวา 1 ปี คูสัญญากูยืมจะตกลงกันใหเอาดอกเบี้ยทบเขากับเงินตน 
แลวใหคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ทบเขากันนั้นก็ได แตการตกลงเชนนั้นตองทําเป็นหนังสือ 
อยางไรก็ตาม บทบัญญัติกฎหมายในมาตรา 655 วรรคทาย ยังใหการคิดดอกเบี้ยทบตนสามารถทําได
ตามประเพณีการคาที่คํานวณดอกเบี้ยทบตนในบัญชีเดินสะพัดหรือในการคาขายทํานองเดียวกันและ
ถาคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่อยูในการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยสามารถคิด
ดอกเบี้ยไดในอัตราที่ไมเกินกําหนดตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
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   2.4 กรณีผู้กู้ยืมเงินและผู้ให้กู้ยอมรับเอาสิ่งของชําระหนี้แทนจํานวนเงิน  
      กรณีผูกูยืมเงินและผูใหกูยืมเงินยอมรับสิ่งของแทนการชําระหนี้ แบงเป็น 2 กรณี คือ 

 2.4.1 ผูกูยืมยอมรับสิ่งของแทนเงินกู ใหคิดเป็นหนี้คางชําระเทากับราคาทองตลาดของสิ่งของนั้น
ในเวลา ณ สถานที่สงมอบ 
 2.4.2 ผูใหกูยืมยอมรับสิ่งของเป็นการชําระหนี้แทนเงินกูยืมใหคิดเป็นจํานวนเงินเทากับราคา
ทองตลาดแหงสิ่งของนั้นในเวลา ณ สถานที่สงมอบ 
2.5 วิธีคิดดอกเบี้ย 
  2.5.1 การคิดดอกเบี้ยเงินกูยืม จะคิดเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินตนที่คางอยูตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่กําหนดไว หรืออาจเรียกวาการคิดแบบลดตนลดดอก (Effective Rate)  กําหนดเงินตน
เทากันทุกงวด (เดือน) 
เป็นการกําหนดชําระเงินตนเทากันทุกงวด ดังนั้นจํานวนดอกเบี้ยตองวดจะลดลงเรื่อยๆตามเงินตนที่คง
คาง สงผลใหยอดรวมของการชําระตองวดลดลงตามระยะเวลาการชําระคืน เชน กูยืมเงิน 1,200 บาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอปี ผอนชําระ 12 เดือน เป็นเงินตนเดือนละ 100 บาท ดังตารางที่ 6-1 

ตารางท่ี 6-1 การคิดดอกเบี้ย Effective Rate ผ่อนเงินต้นเท่ากันทุกเดือน 
งวด เงินตน ดอกเบี้ย ยอดรวม เงินตนคงเหลือ 
1 100 12 112 1,100 (1,200-100) 
2 100 11 111 1,000 (1,100-100) 
3 100 10 110 900 
4 100 9 109 800 
5 100 8 108 700 
6 100 7 107 600 
7 100 6 106 500 
8 100 5 105 400 
9 100 4 104 300 
10 100 3 103 200 
11 100 2 102 100 
12 100 1 101 0 

 
ดอกเบี้ยงวด 1 = 1,200×10% = 12 บาท 
ดอกเบี้ยงวด 2 = 1,100×10% = 11 บาท 

2.5.2 การคิดดอกเบี้ยโดยมีเงื่อนไขใหยอดผอนชําระเทากันทุกงวด งวดแรกเงินตนจะนอยดอกเบี้ย
มาก และงวดตอไปเงินตนจะเพ่ิมข้ึนดอกเบี้ยคอยๆลดลง ดังตัวอยาง 
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เงินกู 1,200 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอปี ผอนชําระ 12 งวด ผอนงวดละเทาๆกัน ใช
สูตร 

𝑃𝑣   
 𝑣 

∑
 

   
 
 

   

 
   

 

Fva = เงินตน 
Pvan = เงินผอนชําระตองวด 
m = จํานวนครั้งในการผอนตอปี (12 เดือน) 
n = จํานวนปี (1 ปี) 
i = อัตราดอกเบี้ย 

ผลการคํานวณชําระตองวด = 
     

       
 = 106.62 ดังตารางที่ 6-2 

ตารางท่ี 6-2 การคิดดอกเบี้ย Effective Rate ชําระเท่ากันทุกงวด 
งวดที่ เงินผอนชําระ เงินตน ดอกเบี้ย หนี้คงเหลือ 

0 - - - 1,200 

1 106.62 94.62 12 1105.38 
2 106.62 95.56 11.05 1,009.82 
3 106.62 95.52 10.10 913.30 
4 106.62 97.49 9.13 815.81 
5 106.62 98.46 8.16 717.35 
6 106.62 99.45 7.17 617.91 
7 106.62 100.44 6.18 517.47 
8 106.62 101.44 5.17 416.02 
9 106.62 102.46 4.16 313.56 
10 106.62 103.48 3.14 210.08 
11 106.62 104.52 2.10 105.56 
12 106.62 105.56 1.06 0 

 
2.5.3 คิดดอกเบี้ยแบบเงินตนคงท่ี (Flat Rate) 

การคิดดอกเบี้ยในลักษณะนี้จะทําใหดอกเบี้ยจายมีจํานวนสูงกวาการคิดดอกเบี้ยในวิธีแรก ถา
กําหนดอัตราไวเทากัน เนื่องจากเป็นการคิดดอกเบี้ยจากเงินตนทั้งหมดตลอดสัญญา การคิด
ดอกเบี้ยวิธีนี้จะใชกับสัญญาเชาซื้อ ดังนี้ 
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ดอกเบี้ยตองชําระทั้งหมด = เงินตน×อัตราดกเบี้ยตอปี×ระยะเวลา(ปี) 

จํานวนเงินชําระในแตละงวด = 
เงินตน   ดอกเบี้ยตองชําระท้ังหมด

จํานวนงวดที่ตองผอนชําระ
 

ตัวอยาง เชาซื้อรถยนตแ ราคา 600,000 บาท  ตองจายเงินดาวนแ (Down paywunt) 
100,000 บาท ที่เหลือผอนชําระ 48 งวด ผูใหเชาซื้อคิดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอปี 
ดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมด = 500,000×3%×4 (ปี) 
                                         = 60,000  

จํานวนเงินชําระในแตละงวด = 
              

  
 

                                               = 11,666.66 บาท 

3 การคํ้าประกันด้วยบุคคล 
 3.1 ความหมายการคํ้าประกันตาม ปพพ มาตรา 680  บัญญัติวา “ อันว่าค้ําประกันนั้นคือสัญญา
ที่บุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ค้ําประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพ่ือชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่
ชําระหนี้นั้น”  สัญญาค้ําประกันเป็นสัญญาระหวางบุคคลภายนอกกับเจาหนี้ โดยบุคคลภายนอกที่เป็นผูค้ํา
ประกันจะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น โดยบุคคลภายนอกที่เป็นผูค้ําประกันจะเป็น
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได ถานิติบุคคลเป็นผูค้ําประกันจะตองเป็นไปตามวัตถุประสงคแในการกอตั้ง
นิติบุคคลนั้นดวย การค้ําประกันจึงมีผล หนี้ที่สามารถค้ําประกันไดนั้นอาจเป็นหนี้ที่เกิดจากนิติกรรมหรือ
นิติเหตุก็ได และเมื่อผูค้ําประกันชําระหนี้ใหเจาหนี้แลวยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับลูกหนี้ได โดยไมตองอาศัย
ความยินยอมของลูกหนี้ 
 3.2 การค้ําประกันหนี้ในอนาคต ตาม ปพพ มาตรา 681 บัญญัติวา “อันค้ําประกันนั้นจะมีได้
เฉพาะหนี้อันสมบูรณ์ หนี้ในอนาคต หรือหนี้มีเงื่อนไข จะประกันไว้เพ่ือเหตุการณ์ ซึ่งหนี้นั้นอาจเป็นผลได้
จริงก็ประกันได้” หนี้ที่เกิดจากการละเมิดจะตองมีการชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายทันที จึงไมมี
ปใญหาเรื่องความไมสมบูรณแ แตหนี้ที่เกิดจากนิติกรรมสัญญาอ่ืน หนี้ประธานนั้นจะตองสมบูรณแ สัญญาค้ํา
ประกันจึงมีผลสมบูรณแ หากหนี้ประธานไมสมบูรณแ สัญญาค้ําประกันจะมีขึ้นไมได หนี้ในอนาคตหรือหนี้มี
เงื่อนไขก็สามารถคํ้าประกันได  
     หนี้ในอนาคต หมายถึง หนี้ที่ยังไมเกิดขึ้นในขณะทําสัญญาแตจะเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งสามารถค้ํา
ประกันได เชน ก ตกลงขายมาให ข ถาชนะการแขงขัน ถาไมขายยอมให ข  ปรับ 20,000 บาท ลักษณะ
เชนนี้ สามารถค้ําประกันได หรือค้ําประกันการทํางานของลูกจาง โดยผูค้ําประกันสัญญากับนายจางวาจะ
ยอมรับผิดในความเสียหายที่ลูกจางไดทําการทุจริตหรือละเมิดตอนายจาง เป็นตน 
 3.3 หนี้อันเกิดจากความสําคัญผิดหรือไร้ความสามารถ 

ตาม ปพพ 681 วรรค  สอง บัญญัติวา 
“หนี้อันเกิดแต่สัญญาซึ่งไม่ผูกพันลูกหนี้เพราะทําด้วยความสําคัญผิด หรือเพราะเป็นผู้ไร้ความสามารถ
นั้นก็อาจจะมีประกันอย่างสมบูรณ์ได้ ถ้าผู้ค้ําประกันรู้เหตุสําคัญผิดหรือไร้ความสามารถนั้นในขณะเข้า
ทําสัญญาผูกพันตน”  
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หนี้ที่เกิดขึ้นจากความสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพยแที่ทําใหนิติกรรมเป็นโมฆียะ ก็
อาจมีประกันสมบูรณแได หากผูเขาทําสัญญาค้ําประกันไดรูสาเหตุแหงสําคัญผิดนั้น 
เชน ก ทําสัญญาซื้อเฟอรแนิเจอรแไมสักจาก ข โดยสําคัญผิด ทั้งที่ความจริงเฟอรแนิเจอรแทําดวยไมจามจุรี 
ค รูเหตุแหงสําคัญผิดของ ก ในขณะเขาทําสัญญา แตยังเขาทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของ ก 
เชนนี้สัญญาค้ําประกันยอมผูกพัน ค    
 หนี้ที่เกิดจากเหตุเพราะเป็นผูไรความสามารถมีประกันอยางสมบูรณแได หากวาในขณะที่ผูค้ํา
ประกันทําสัญญาผูกพันตนไดรูเหตุแหงความไรความสามารถนั้น เชน ก ผูเยาวแ ทําสัญญาซื้อขายบาน
และท่ีดินจาก ข โดยไมไดรับคํายินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม สัญญาซื้อขายยอมเป็นโมฆียะ ค รูเหตุ
ความเป็นผูเยาวแ ของ ก ในขณะเขาทําสัญญาแตยังทําสัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของ ก  เชนนี้
สัญญาค้ําประกันยอมมีความสมบูรณแ 
   อนึ่ง คําวาคนไรความสามารถ ตาม มาตรา 681 วรรคสาม หมายถึง บุคคลหยอนความสามารถใน
การทํานิติกรรม ทั้งคนวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเป็นบุคคลไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ และ
ผูเยาวแ 
 3.4 ความรับผิดชอบของผู้ค้ําประกัน 
  3.4.1 ผูค้ําประกันตองชําระหนี้ใหเจาหนี้เมื่อลูกหนี้ไมชําระ โดยเจาหนี้มีสิทธิเรียกใหผูค้ํา
ประกันชําระหนี้ตั้งแตเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัด 
  3.4.2 ความรับผิดของผูค้ําประกันจะตองไมเกินความรับผิดของลูกหนี้ แตอยางไรก็ตามผู
ค้ําประกันอาจกําหนดความรับผิดของตนไวเพียงใดก็ได เชน ค้ําประกันเพียงบางสวน หรือค้ําประกัน
โดยจํากัดเวลา ค้ําประกันใชหนี้เฉพาะเงินตน เป็นตน 
  3.4.3 บุคคลอาจเขาประกันผูค้ําประกันอีกชั้นหนึ่งได ผูค้ําประกันของผูประกันอีกชั้นหนึ่ง
นั้นเรียกวา “ผูรับเรือน” เชน ก ค้ําประกันลูกหนี้ ข ค้ําประกัน ก อีกชั้นหนึ่ง วาถาลูกหนี้ไมชําระและ
เจาหนี้เรียกให ก ผูค้ําประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้ไมได ข จะชําระใหเอง เชนนี้คือวา ข เป็นผูรับเรือน 
และผูรับเรือนเมื่อชําระหนี้ใหเจาหนี้แลวมีสิทธิไลเบี้ยไดจากผูค้ําประกัน คือ ข เทานั้น ไมสามารถไล
เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได 
  3.4.4 ผูค้ําประกันหลายคน 
กรณีมีผูค้ําประกันหลายคนใหถือวาผูค้ําประกันเหลานั้นมีความรับผิดอยางลูกหนี้รวม หนี้รายเดียวกัน
อาจมีผูค้ําประกันหลายคนก็ได และเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ เจาหนี้สามารถเลือกใหผูค้ําประกันคนใดคน
หนึ่งชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได และเมื่อผูค้ําประกันชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ไปแลวก็ยอมรับชวง
สิทธิจากเจาหนี้ ไปไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้และผูค้ําประกันคนอ่ืนไดตามสัดสวนที่แตละคนเขาผูกพันตน 
  3.4.5 สัญญาค้ําประกันใหรับผิดอยางลูกหนี้รวมถือเป็นโมฆะ 
 พรบ. แกไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดใหสัญญาค้ําประกันที่ระบุขอความใหผูค้ําประกันมีความรับผิดตอ
เจาหนี้เหมือนอยางลูกหนี้รวมเป็นโมฆะ เนื่องจากในระยะหลังมีปใญหาการบังคับชําระหนี้เอาจากผูค้ํา
ประกันในฐานะเป็นลูกหนี้รวม กลาวคือ เจาหนี้สามารถเรียกใหลูกหนี้หรือผูค้ําประกันคนใดคนหนึ่ง
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ชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได สรางความเดือดรอนใหกับผูค้ําประกันเป็นอยางมาก ปใจจุบันการ
ทําสัญญาใหผูค้ําประกันตองรับผิดอยางลูกหนี้รวมเป็นโมฆะ 

 3.5 สิทธิของผู้ค้ําประกัน 
  3.5.1 สิทธิเบี่ยงบายของผูค้ําประกัน 
ผูค้ําประกันมีสิทธิขอใหเจาหนี้เรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้กอน เวนแตลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเป็นคน
ลมละลายเสียแลว หรือไมปรากฏวาลูกหนี้ไปอยูแหงใดในราชอาณาจักร เชน ก เป็นลูกหนี้ ข โดยมี  ค 
ค้ําประกันการชําระหนี้ ค ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดขั้นที่สองจึงขอให ข เรียกให ก ชําระหนี้กอนที่
จะมาให ค ซึ่งเป็นผูค้ําประกันชําระหนี้แทน ยกเวน ก ถูกศาลพิพากษาใหเป็นบุคคลลมละลายหรือไมรู
วาอยูแหงหนใดในประเทศไทย 
  3.5.2 ผูค้ําประกันมีสิทธิพิสูจนแขอใหเจาหนี้บังคับคดีเอาทรัพยแสินของลูกหนี้กอน 
เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้เจาหนี้จะมาบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้นั้น ลูกหนี้มีสิทธิบายเบี่ยง
ใหเจาหนี้เรียกใหลูกหนี้ชําระกอน และหากลูกหนี้ยังไมชําระหนี้อีก เจาหนี้จะมาบังคับใหผูค้ําประกัน
ชําระหนี้แทน ในขอนี้ยังคงใหสิทธิผูค้ําประกันที่จะพิสูจนแ วาถาลูกหนี้ยังคงสามารถชําระหนี้ไดและการ
บังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้นั้นไมเป็นการยาก เจาหนี้จะตองบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยแสินของลูกหนี้
กอน 
  3.5.3 ผูค้ําประกันมีสิทธิขอใหเจาหนี้เอาชําระหนี้จากทรัพยแสินของลูกหนี้ซึ่งเจาหนี้ยึดถือ
ไวเป็นประกันกอน 
  3.5.4 สิทธิไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้ 
เมื่อผูค้ําประกันชําระหนี้ใหเจาหนี้แทนลูกหนี้แลวไมวาทั้งหมดหรือมากสวน สามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอา
จากลูกหนี้ได 
  3.5.5 ผูค้ําประกันมีสิทธิเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ 
ผูค้ําประกันเมื่อชําระหนี้ใหเจาหนี้แลวยอมเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ ทั้งสิทธิ
เรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ และถาหากเป็นเจาหนี้บุริมสิทธิ หรือเจาหนี้มีประกันโดยจํานอง จํานํา 
หรือสิทธิยึดหนวง เมื่อผูค้ําประกันชําระหนี้ใหเจาหนี้แลว ยอมรับชวงสิทธิของเจาหนี้ ใชสิทธิไลเบี้ยเอา
จากลูกหนี้ไดในนามตนเอง 
  3.5.6 ผูค้ําประกันมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากผูค้ําประกันรายอื่นๆ  
 ในกรณีหนี้รายเดียวกันมีผูค้ําประกันหลายคน ผูค้ําประกันทุกคนตองรับผิดตอเจาหนี้อยางลูกหนี้รวม
หมายความวา เจาหนี้จะเลือกใหผูค้ําประกันคนใดคนหนึ่งชําระหนี้แทนลูกหนี้โดยสิ้นเชิง หรือชําระหนี้
บางสวนก็ได โดยผูค้ําประกันเหลานั้นยังคงตองรับผิดตอเจาหนี้ จนกวาหนี้นั้นจะไดชําระใหเสร็จสิ้นไป 
และในระหวางผูค้ําประกันดวยกันจะตองรับผิดตอเจาหนี้เป็นสวนคนละเทาๆกัน ยกเวนที่ไดตกลงกัน
ไวเป็นอยางอ่ืน ดังนั้น ผูค้ําประกันรายใดไดชําระหนี้ใหเจาหนี้ไปแลว จึงมีสิทธิไล เบี้ยเอากับผูค้ํา
ประกันรายอ่ืนได 
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 3.6 การเสียสิทธิไล่เบี้ยของผู้ค้ําประกัน 
ผูค้ําประกันอาจเสียสิทธิไลเบี้ยไดดังกรณีตอไปนี้ 
  3.6.1 ผูค้ําประกันไมยกขอตอสูของลูกหนี้ขึ้นตอสูเจาหนี้ ปพพ. มาตรา 695 บัญญัติวา 
“กรณีท่ีลูกหนี้มีขอตอสูกับเจาหนี้แตผูค้ําประกันกลับชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไป ผูค้ําประกันจะมาใชสิทธิ
ไลเบี้ยเอากับลูกหนี้ไมได เวนแตวาผูค้ําประกันพิสูจนแไดวาตนมิไดรูวามีขอตอสูเชนนั้นและที่ไมรูนั้นมิได
เป็นเพราะความผิดของตนดวย เชน ก เป็นหนี้ ข 300,000 บาท โดยมี ค เป็นผูค้ําประกันชําระหนี้ 
ปรากฏวา ก ไดชําระหนี้ให ข ไปแลว  100,000 บาท หนี้ระหวาง ก กับ ข จึงเหลือ 200,000 บาท 
ดังนั้นเมื่อ ข เรียกรองให ค ในฐานะผูค้ําประกันชําระหนี้ ค ซึ่งไดรูถึงการชําระหนี้ที่ ก ชําระให ข ไป
แลว 100,000 บาท แตไมยกขึ้นตอสู กลับชําระหนี้ให ข ไป 300,000 บาท เชนนี้ ค จะใชสิทธิเบี้ยเอา
กับ ก ผูเป็นลูกหนี้ไดเพียง 200,000 บาท เทานั้น  เวนแต ค พิสูจนแไดวาไมรูถึงการชําระหนี้ ที่ ก ชําระ
ให ข ไป 100,000 บาท 

  3.6.2 ผูค้ําประกันเสียสิทธิไลเบี้ยเพราะชําระหนี้โดยไมบอกลูกหนี้ 
เมื่อผูค้ําประกันชําระหนี้ใหเจาหนี้โดยไมบอกใหลูกหนี้ทราบ หลังจากนั้นลูกหนี้ไดชําระหนี้ใหเจาหนี้คืนอีก 
กรณีดังกลาวนี้ผูค้ําประกันจะไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอากับลูกหนี้ได มีเพียงสิทธิฟูองเจาหนี้เรียกเงินที่
ชําระคืนในฐานลาภมิควรได (มาตรา 696) เชน ก เป็นหนี้ ข 5,000 บาท โดยมี ค ค้ําประกันการชําระหนี้ 
ข เรียกให ค ชําระหนี้แทน ก 5,000 บาท เมื่อ ค ชําระหนี้ให ข ไปแลวไมไดแจงให ก ทราบ ตอมา ก ได
ชําระหนี้อีก 5,000 บาท เนื่องจากไมรูวา ค ไดชําระไปแลว กรณีเชนนี้ ค ในฐานะผูค้ําประกันยอมเสียสิทธิ
ไลเบี้ยจาก ก โดย ค ยังคงมีสิทธิเพียงฟูอง ข เรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได 
  3.6.3 ผูค้ําประกันเสียสิทธิไลเบี้ย เพราะมีขอตกลงพิเศษเกินกวาความรับผิดชอบของ
ลูกหนี้ 
มีบางกรณีที่ผูค้ําประกันยอมผูกพันตอเจาหนี้ รับผิดเกินกวาความรับผิดของลูกหนี้ จึงถือวาการชําระหนี้
ของผูค้ําประกันมิใชการชําระหนี้ของลูกหนี้แลว ผูค้ําประกันจึงเสียสิทธิไลเบี้ยเอากับลูกหนี้ 
 3.7 ความระงับสิ้นไปของสัญญาค้ําประกัน 
สัญญาค้ําประกันระงับไปดวยเหตุดังนี้ 

  3.7.1 หนี้ประธานระงับสิ้นไป 
มาตรา 698 บัญญัติวา “อันผู้ค้ําประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด ในขณะเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไป
ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ” เมื่อหนี้ของลูกหนี้อันเป็นหนี้ประธานระงับไปแลวผูค้ําประกันยอมหลุดพนความรับ
ผิด หนี้ของลูกหนี้จะระงับไปไดนั้นอาจเกิดจาก 
  3.7.1.1 ลูกหนี้ชําระหนี้คืนใหเจาหนี้ครบถวนแลว 
  3.7.1.2 การปลดหนี้ ถาเจาหนี้ยอมปลดหนี้ใหลูกหนี้ หนี้นั้นเป็นอันระงับและผูค้ําประกัน
ก็หลุดพนความรับผิด 
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  3.7.1.3 การหักกลบลบหนี้ คือการที่ลูกหนี้และเจาหนี้ตางเป็นลูกหนี้และเจาหนี้ซึ่งกัน
และกันโดยมีวัตถุแหงหนี้อยางเดียวกัน และไดแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้กันหนี้ทั้งสองฝุายหนี้เป็นอันระงับ 
และถามีการค้ําประกันในหนี้รายนั้น การหักกลบลบหนี้จะทําใหผูค้ําประกันหลุดพนจากความรับผิด 
  3.7.1.4 การแปลงหนี้ใหม เป็นการทําใหหนี้เดิมระงับและมีหนี้ใหมขึ้นมาแทน ดังนั้นเมื่อ
หนี้เดิมระงับผูค้ําประกันในหนี้เดิมจึงหลุดพนความรับผิด 
  3.7.1.5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน การที่สิทธิและหนาที่รับผิดในหนี้ตกมาอยูที่คนๆเดียวกันหนี้
นั้นระงับไป จึงทําใหผูค้ําประกันหลุดพนจากความรับผิด เชน ก กูยืมเงิน ข  โดยมี ค เป็นคนค้ําประกัน 
ตอมา ข ตาย ก เป็นผูรับมรดกเนื่องจากเป็นทายาทคนเดียวของ ข สิทธิในการไดรับมรดกและหนาที่ในการ
ชําระหนี้ตกมาอยูที่ ก คนเดียว ลักษณะเชนนี้เรียกวา หนี้เกลื่อนกลืนกัน ทําให ค ซึ่งเป็นผูค้ําประกันหนี้ที่ 
ก กูยืมจาก ข หลุดพนความรับผิด 
 3.7.2 กรณีที่หนี้ขาดอายุความฟูองรอง ทําใหเจาหนี้ไมสามารถฟูองรองเอากับลูกหนี้ไดทําใหผูค้ํา
ประกันหลุดพนจากความรับผิดเชนกัน 
 3.7.3 ผูค้ําประกันบอกเลิกการค้ําประกัน สําหรับหนี้ในอนาคต (ปพพ มาตรา 699) ปกติผูค้ํา
ประกันจะบอกเลิกสัญญาค้ําประกันเสียกลางคันไมได การค้ําประกันจะผูกพันตามขอตกลงหรือตามบัญญัติ
ของกฎหมายวาดวยเรื่องนั้นๆ แตการค้ําประกันในอนาคต ผูค้ําประกันมีสิทธิบอกเลิกการค้ําประกันได เชน 
สัญญาเงินกูแบบเบิกเกินบัญชีธนาคาร ที่ผูค้ําประกันรับผิดเพียงเทาที่ลูกหนี้ไดเบิกเงินกูยืมมา สําหรับวงเงิน
กูยืมคงเหลือผูค้ําประกันมีสิทธิบอกเลิกการค้ําประกันได 
 3.7.4 เจาหนี้ผอนเวลาการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้  
  เจาหนี้ผอนเวลาชําระหนี้ใหลูกหนี้โดยผูค้ําประกัน ไมยินยิมทําใหผ็ค้ําประกันหลุกพน
ความรับผิด 
 ตัวอย่าง ก กูยืมเงิน ข 200,000 บาท ครบกําหนดชําระคืนภายใน 2 ปี โดยมี ค เป็นผูค้ําประกัน 
เมื่อครบกําหนด ก ไมชําระหนี้ให ข จึงใชสิทธิเรียกรองจาก ค ในฐานะผูค้ําประกันได แตถาหากวา ข ผอน
เวลาให ก ชําระหนี้ไดในอีก 6 เดือนขางหนา โดยที่ ค ผูค้ําประกันไมไดใหความยินยอม ค ยอมหลุดพน
ความรับผิด 
 3.7.5 เจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้จากผูค้ําประกัน  
 เมื่อหนี้ถึงกําหนดและผูค้ําประกันไดขอปฏิบัติการชําระหนี้ ถาเจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ทําใหผูค้ํา
ประกันหลุดพนจากความรับผิด 
 3.7.6  เหตุอื่นๆ  
 นอกจากสัญญาค้ําประกันจะระงับไปดวยเหตุตาม 3.7.1 ถึง 3.7.5 แลว ถามีเหตุอ่ืนๆอีก เชน 
สัญญาค้ําประกันขาดอายุความ ผูค้ําประกันตาย เป็นตน 
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3.8  แบบของสัญญาค้ําประกันด้วยบุคคล 

 สัญญาค้ําประกันตองมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเป็นสําคัญจึงสามารถ
ฟูองรองบังคับคดีได การไมมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูค้ําประกันไมทําใหเป็นโมฆะ เพียงแตจะ
ฟูองรองบังคับคดีไมไดเทานั้น 

4 การคํ้าประกันด้วยทรัพย์ 
นอกจากการค้ําประกันดวยบุคคลแลว ยังสามารถค้ําประกันดวยทรัพยแ อันไดแก สัญญาจํานอง จํานํา ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

4.1 สัญญาจํานอง 
ปพพใ มาตรา 702 บัญญัติว่า “อันว่าจํานองนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จํานอง เอาทรัพย์สินตรา
ไว้แก่บุคคล อีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจํานอง เป็นประกันการชําระหนี้ โดยไม่ส่งมอบ ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับ
จํานอง”  
  “ผู้รับจํานองชอบที่จะได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินที่จํานอง ก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์
ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่” 
สัญญาจํานองจึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

4.1.1 ผูทําสัญญาจํานองอาจเป็นตัวลูกหนี้เองหรือบุคคลภายนอกก็ได ซึ่งแตกตา งกับ
สัญญาค้ําประกันที่ผูทําสัญญาจะตองเป็นบุคคลภายนอก แตสัญญาจํานองตัวลูกหนี้เองหรือ
บุคคลภายนอก ที่มีทรัพยแสินสามารถนําไปทําสัญญาจํานองเพ่ือเป็นประกันแหงหนี้ได (ผูจํานอง
ตองเป็นเจาของทรัพยแสิน) 

4.1.2 สัญญาจํานองเป็นหนี้อุปกรณแระหวางเจาหนี้กับผูจํานอง โดยตองมีหนี้ประธาน
ระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้เกิดขึ้นกอน ถาไมมีหนี้ประธาน หนี้อุปกรณแจะเกิดขึ้นไมได 

ตัวอยาง ค กูยืมเงิน ข 1,000,000 บาท  เป็นหนี้ประธาน โดย ค นําที่ดินมีโฉนดไปทําสัญญาจํานองกับ ข 
เพ่ือค้ําประกันการชําระหนี้รายนี้ สัญญาจํานองจึงถือ เป็นหนี้อุปกรณแ 

4.1.3 สัญญาจํานองเป็นการประกันดวยทรัพยแ ตางจากสัญญาค้ําประกันซึ่งเป็นการ
ประกันดวยบุคคล 

4.1.4 สัญญาจํานองเป็นการนําทรัพยแสินตราไวแก ผูรับจํานอง 
เพ่ือเป็นการประกันการชําระหนี้ โดยไมตองสงมอบทรัพยแใหผูรับจํานอง ตางจากสัญญาจํานําที่ผูจํานําตอง
สงมอบทรัพยแใหผูรับจํานํา 

4.1.5 ผูรับจํานองมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพยแที่จํานองกอนเจาหนี้สามัญ  โดยไมตอง
คํานึงถึงวากรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือไมก็ตาม 
ตัวอยาง ก กูยืมเงิน ข 200,000  บาท โดยนําที่ดินมีโฉนดมาจํานองเป็นประกันการชําระหนี้ 

นอกจากนั้น ก ยังเป็นหนี้ ค และ ง  อีกคนละ 100,000 บาท ค และ ง เป็นเจาหนี้สามัญ คือไมมีจํานอง 
ไมมีบุริมสิทธิใดๆ กรณีเชนนี้ ถา ก ผิดนัดชําระหนี้ ข ฟูองบังคับจํานองเอาที่ดินมาขายทอดตลาดไดเงินมา  
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200,000 บาท ข ยอมเป็นผูมีสิทธิ์รับชําระหนี้แตเพียงผูเดียว ค และ ง ไมมีสิทธิ์ไดรับชําระหนี้จากเงินที่ได
จากการขายทอดตลาด 

ตัวอยาง  ก เป็นหนี้ ข 300,000 โดย ก นําที่ดินมีโฉนดจดทะเบียนจํานอง ประกันการชําระหนี้ ไว
กับ ข ตอมา ก ไดขายที่ดินแปลงนี้ให ค เมื่อครบกําหนด ก ผิดนัดไมชําระหนี้ให ข เชนนี้ ข สามารถฟูอง
บังคับจํานองเอาที่ดินแปลงนี้ออกขายทอดตลาดได แมวาที่ดินแปลงนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ค แลวก็ตาม 

4.2 ทรัพย์สินที่จํานองได้ 
ปพพ.มาตรา 703 บัญญัติว่า “ อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจํานองได้ไม่ว่าประเภทใดๆ สังหาริมทรัพย์ อัน
จะกล่าวต่อไปนี้อาจจํานองได้ดุจกันหากว่าได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายคือ 
(1) เรือท่ีมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 
(2) แพ 
(3) สัตว์พาหนะ 
(4) สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ” 
อสังหาริมทรัพยแ หมายถึง ที่ดิน และทรัพยแที่อยูติดที่ดินเป็นการถาวร  ที่ดินที่จํานองได เป็นที่ดินมีโฉนด 
(นส4) และที่ดินที่ไดรับหนังสือรับรองการทําประโยชนแ(นส3)บานเรือน อาคาร สิ่งปลูกสราง ที่อยูติดกับ
ที่ดิน ก็สามารถจํานองได สังหาริมทรัพยแที่จํานองไดนั้นตองเป็นสังหาริมทรัพยแที่จดทะเบี ยนไวแลวตาม
กฎหมาย ไดแก เรือที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป แพ ที่ใชเป็นที่อยูอาศัย สัตวแ พาหนะ ไดแก ชาง มา วัว 
กระบือ ลา ลอ ซึ่งไดทําตั๋วรูปพรรณ สังหาริมทรัพยแอื่นๆ ที่จดจํานองได ไดแก เครื่องจักรโรงงาน รถยนตแ  

4.3 แบบของสัญญาจํานอง 
สัญญาจํานองตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาที่ มิเชนนั้นตกเป็นโมฆะ สําหรับสถานที่จด
ทะเบียนจํานองทรัพยแมีดังนี้ 
ที่ดินมีโฉนด (นส 4) ตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนจํานองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดนั้นๆ 
หนังสือรับรองการทําประโยชนแ (นส 3) ตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนจํานองที่สํานักงานที่ดินอําเภอ
ในเขตทองที่นั้นๆ 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนจํานองที่สํานักงานที่ดินอําเภอในเขต
ทองที่นั้นๆ 
เรือหรือแพ ตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนจํานองที่กรมเจาทา หรือสํานักงาน เจาทาภูมิภาค  
สัตวแ พาหนะตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนจํานองที่วาการอําเภอ  
เครื่องจักรโรงงาน ตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนจํานองที่สํานักงานทะเบียนเครื่องจักร กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 รถยนตแ ตองทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนจํานองตอนายทะเบียนและเสียคาธรรมเนียม ตามประกาศใน
กระทรวง(ยงัไมประกาศ ) 

4.3.1ขอความในสัญญาจํานอง 
ในสัญญาจํานองกฎหมายกําหนดใหมีขอความไว 3 ประการ 
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4.3.1. 1ระบุทรัพยแสินที่จํานอง  
ในสัญญาจํานองตองระบุตัวทรัพยแที่จํานองใหชัดเจน วาเป็นทรัพยแอะไร จํานองกันเพียงใด เชนระบุเลขที่
โฉนด ระวาง เป็นตน  

4.3.1.2 ระบุจํานวนเงินที่แนนอน หรือสูงสุด 
ในสัญญา จํานองตองระบุจํานวนเงินเป็นเงินตราไทยที่แนนอนวาจํานวนเทาใด เพ่ือจะไดทราบวาทรัพยแนั้น
มีจํานองประกันหนี้อยูเทาใด เมื่อขายทอดตลาดบังคับจํานองแลวจะมีเงินเหลือมากนอยเพียงใดอันเป็น
ประโยชนแตอบุคคลที่เก่ียวของทุกฝุาย 

ตัวอย่าง ก กูยืม ข 300,000 บาท ก นําโฉนดที่ดินของตนมาจํานองประกันหนี้ จํานวน 300,000 
ถือวาเป็นการระบุจํานวนเงินที่แนนอน 
               ในสัญญาจํานองตองระบุจํานวนเงินสูงสุดเกิดขึ้นในกรณีการประกันหนี้ในอนาคตเนื่องจากหนี้
ในอนาคตอาจไมทราบจํานวนแนนอนจึงตองกําหนดจํานวนเงินกูสูงสุดไว  

ตัวอย่าง ก เอาที่ดินไปจํานอง เงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารเพ่ือประกันหนี้ในวงเงินไมเกิน 500,000
บาท หนี้ดังกลาวคือเป็นหนี้ในอนาคต ซึ่งจะเกิดขึ้นตอเมื่อผูกูไดเบิกเกินบัญชีตามที่ไดตกลงกับธนาคารไว
แลว และที่ดินจํานองประกันหนี้ไวสูงสุดเพียง 500,000บาทเทานั้น ถาตอไปในอนาคตหนี้จากการเบิกเกิน
บัญชีธนาคารรายนี้เกินกวา 500,000 สวนที่เกิน 500,000 ถือวาเป็นหนี้ไมมีประกัน 

4.3.3 ตองไมมีขอตกลง กอนหนี้ถึงกําหนดในเรื่องบังคับจํานอง เพ่ือมิใหผูจํานองหรือลูกหนี้
เสียเปรียบมากเกินไป กอนหนี้ถึงกําหนดชําระ จะมีขอตกลงเรื่องบังคับจํานองไมได ถามีขอตกลงดังกลาว
ถือวาขอตกลงไมสมบูรณแ  
ตัวอยาง ก กูเงิน ข 100,000 บาท โดยมีที่ดินจดจํานองคํ้าประกันการกูยืมในวงเงิน 100,000บาท ก ตกลง
กับ ข กอนหนี้ครบกําหนดวาใหบังคับจํานองโดยขายใหกับ ค หรือตกลงวาถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหที่ดิน
จํานองตกเป็นของ เจาหนี้ ไมได เนื่องจากทรัพยแที่จํานอง อาจมีราคาสูงกวาหนี้ที่ประกัน อันเป็นเหตุให
ลูกหนี้เสียเปรียบ  

4.3.4 ทรัพยแหลายสิ่งเอาประกันหนี้รายเดียวได 
ปพพ.มาตรา 710 บัญญัติวา “ทรัพย์หลายสิ่งมีเจ้าของคนเดียวหรือหลายคน จะจํานองเพ่ือประกันการ
ชําระหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียว ท่านก็ให้ทําได้ และในการนี้คู่สัญญาจะตกลงกันดังต่อไปนี้ก็ได้คือว่า  
(1) ให้ผู้รับจํานองใช้สิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่งจํานอง ตามลําดับอันระบุไว้ 
(2) ให้ถือเอาทรัพย์สินแต่ละสิ่งเป็นประกันหนี้เฉพาะแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุไว้” 
ทรัพยแหลายชนิดมีเจาของคนเดียว หรือเจาของหลายคนนํามาจํานองเพ่ือประกันหนี้รายเดียวได ซึ่งหาก
ไมไดมีขอตกลงการบังคับจํานองตามลําดับ และไมไดระบุทรัพยแแตละสิ่งเป็นประกันหนี้แตละสวนแลว 
ทรัพยแที่นํามาจํานองจะเป็นการประกันหนี้เต็มจํานวนแตอยางไรก็ตามในมาตรา 710 
ยังใหสิทธิคูจํานองตกลงไดสองกรณี 1) ใหผูรับจํานองใชสิทธิบังคับเอาแกทรัพยแสินซึ่งจํานองตามลําดับที่
ระบุไว 2) ใหผูรับจํานองถือเอาทรัพยแสินแตละสิ่งเป็นประกันหนี้เฉพาะแตสวนใดสวนหนึ่งตามที่ระบุไว 
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ตัวอย่าง ก กูยืมเงิน ข 1,000,000 บาท โดยทําที่ดิน 1 แปลง เรือที่ระวาง 5 ตันมาจดจํานองเป็น
ประกันแหงหนี้ และมีขอตกลงวา เมื่อ ข จะบังคับจํานองใหขายที่ดินกอน ถาไมพอจึ งขายเรือเป็นลําดับ
ถัดไป 

ตัวอย่าง ก กูยืมเงิน ข 1,000,000 บาท โดยนําที่ดิน 1 แปลงและเรือท่ีมีระวาง 5 ตันมาจดจํานอง
เป็นประกันแหงหนี้ คูสัญญาอาจมีขอตกลงกันในสัญญาจํานองวา ที่ดินใหเป็นประกันหนี้จํานวน 600,000
บาท  เรือท่ีมีระวาง 5 ตันใหเป็นประกันหนี้ 400,000บาท  

4.3.5 ทรัพยแสิ่งเดียวประกันหนี้ไดหลายราย  
มาตรา 70 บัญญัติวา" แมคําวามีขอสัญญาเป็นอยางอ่ืนก็ตามทรัพยแสินซึ่งจํานองไวแกบุคคลหนึ่งนั้น ทาน
วาจะตองเอาไปจํานองบุคคลอีกคนหนึ่งในระหวางเวลาที่สัญญากอนยังมีอายุอยูก็ได" 
 ทรัพยแสินสิ่งเดียวสามารถนําไปจํานองค้ําประกันหนี้ไดหลายรายแมในเวลาเดียวกันก็ตาม  

ตัวอย่าง ก กูยืมเงิน ข 200,000บาทโดยทําโฉนดที่ดิน 1 แปลงราคา 2,000,000 บาท มาจํานอง
เพ่ือค้ําประกันเงินกู จะเห็นวาราคาที่ดินสูงกวาหนี้เงินกูยืมมาก จึงสามารถนําไปค้ําประกันหนี้รายอ่ืนไดอีก 
แตในทางปฏิบัติผูรับจํานองจะยึดโฉนดไวทําใหการจํานองเพ่ือประกันหนี้กับบุคคลอ่ืนทําไมได ยกเวนเป็น
การจํานองเพ่ือประกันหนี้ใหมจากเจาหนี้รายเดิม 

4.3.6  ขอบเขตจํานอง  
มาตรา 715 บัญญัติวา" ทรัพย์สินซึ่งจํานองย่อมเป็นประกันเพื่อการชําระหนี้ กับท้ังอุปกรณ์ต่อไปนี้คือ 
(1) เงินต้น 
(2) ดอกเบี้ย 
(3) ค่า สินไหมทดแทนในการไม่ชําระหนี้ 
(4) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานอง 

4.3.7 ทรัพยแที่สิทธิจํานองครอบไปไมถึง โดยปกติแลว จํานองยอมครอบไปถึงทรัพยแสินซึ่งจํานอง
หมดทุกสิ่ง 
เวนแตเขาขอยกเวน แตอยางไรก็ตามยังมีทรัพยแสิน 3 รายการที่สิทธิจํานองครอบไปไมถึง ไดแก 

4.3.7.1 โรงเรือนซึ่งปลูกสรางในที่ดินภายหลังจํานอง 
ตัวอย่าง ก กูเงิน ข 1,000,000บาท โดย ก นําโฉนดที่ดิน 1 แปลง มาจํานองเป็นประกันเงินกู 

หลังจากทําสัญญาจํานองแลว ก ได สรางบานบนที่ดินดังกลาว เชนนี้จํานองยอมครอบไปไม ถึงบานหลังนี้ 
ยกเวนจะไดมีขอตกลงกันในสัญญาจํานองวาใหครอบไปถึงดวย แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการบังคับจํานอง ข 
อาจขายทอดตลาดทั้งบานและที่ดิน ไดเงินมาเทาใดใหนําเงินที่ไดจากการขายที่ดินเทานั้นมาชําระหนี้ จะไป
บังคับชําระหนี้จากราคาบานดวยไมได 

4.3.7.2 โรงเรือนที่อยูบนที่ดินของผูอื่น 
จํานองโรงเรือนที่อยูบนที่ดินของผูอื่น จํานองยอมครอบไปไมถึงท่ีดินของผูอ่ืน 

ตัวอย่าง ก กูเงิน ข แลวไดนําบานที่ปลูกในที่ดินของ ค ไปจดจํานองไวกับ ข เพ่ือประกันชําระหนี้ 
สิทธิจํานองไมครอบไปถึงท่ีดินของ ค 
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4.3.7.3 จํานองท่ีดินแตมีโรงเรือนของผูอื่นปลูกอยู  
จํานองท่ีดินแตมีโรงเรือนของผูอื่นปลูกอยูสิทธิจํานองครอบไปไมถึงโรงเรือนของผูอ่ืน 
ตัวอยาง ก เชาที่ดิน ค เพ่ือปลูกบานอยูอาศัย ค ไดนําที่ดินไปจดทะเบียนค้ําประกันหนี้ไวกับ ข เชนนี้สิทธิ
จํานองยอมครอบไปไมถึงบานของ ก 

4.3.7.4 ดอกผลของทรัพยแสินที่จํานอง 
สิทธิจํานองยอมครอบไปไมถึงดอกผลของทรัพยแสินที่จํานอง 

ตัวอย่าง ก จํานองสวนทุเรียนไวกับ ข เป็นการประกันหนี้เงินกู จํานองครอบไปไมถึงดอกผล
ทุเรียน ผูจํานองสามารถเก็บดอกผลใชประโยชนแได จนกวาผูรับจํานองจะไดบอกกล าวแกผูจํานองวา จะ
บังคับจํานอง เมื่อมีการบอกกลาวความประสงคแดงกลาวแลว ดอกผลยอมตกเป็นของผูรับจํานอง 

4.4 สิทธิหน้าที่ของผู้จํานอง 
ผูจํานองมีสิทธิและหนาที่ดังนี้ 

 4.4.1 สิทธิของผูจํานอง (หนาที่ของผูรับจํานอง) 
 4.4.1.1 สิทธิโอนทรัพยแสินซึ่งจํานอง 

ผูจํานองสามารถโอนทรัพยแสินที่จํานองไปใหบุคคลอ่ืนได แตสิทธิจํานองยังคงมีเหนือทรัพยแสินตอไป ดังนั้น
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ ผูรับจํานองยอมใชสิทธิบังคับจํานองเอากับทรัพยแสินนั้นได ถึงแมจะโอนไปให
บุคคลอื่นแลวก็ตาม 

 4.4.1.2สิทธิจํานองซอนทรัพยแสินที่จํานอง  
ผูจํานองมีสิทธินําทรัพยแสินที่จํานอง เป็นประกันหนี้รายหนึ่งไปจดจํานองประกันหนี้รายอ่ืนไดอีก 

 4.4.1.3 สิทธิชําระหนี้ลางจํานองเป็นงวดๆ  
ถาไมไดมีการตกลงกันไวเป็นอยางอ่ืนในสัญญาจํานอง ผูจํานอง จะชําระหนี้ลางจํานองเป็นงวดๆก็ได  

 4.4.1.4 สิทธิไถถอดทรัพยแสินเมื่อชําระหนี้ครบถวนแลว 
 4.4.1.5 สิทธิไดรับเงินใชคืนจากลูกหนี้กอนบังคับจํานอง  

ในกรณีที่ผูจํานองเป็นบุคคลภายนอกเขาทําสัญญาจํานองเพ่ือค้ําประกันการชําระหนี้ใหกับลูกหนี้ และได
เขาชําระหนี้แทนลูกหนี้เสียเองเพ่ือปูองกันมิใหบังคับจํานอง ผูจํานองนั้นยอมที่จะได รับเงินใชจากลูกหนี้ 
ตามจํานวนที่ตนไดชําระไป 

 4.4.1.6 สิทธิไดรับเงินใชคืนจากลูกหนี้ หลังบังคับจํานอง  
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดแลวผูรับจํานองใชสิทธิบังคับจํานอง 
ผูจํานองซึ่งเป็นเขาของทรัพยแสิน ยอมมีสิทธิไดรับเงินใชคืนจากลูกหนี้ ตามจํานวนที่ผูรับจํานองไดไปจาก
การบังคับจํานอง 

 4.4.1.7 สิทธิไดรับเงินที่เหลือจากการบังคับจํานอง 
ภายหลังบังคับจํานองเพ่ือชําระหนี้ใหผูรับจํานอง ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดไดเงินสุทธิเทาใด ใหใชแก
ผูรับจํานอง เรียงตามลําดับวันเวลาที่จดจํานอง ถามีเงินเหลืออยูใหเป็นสิทธิของผูจํานองที่จะได รับเงินที่
เหลือนั้น 
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 4.5 สิทธิของผู้รับจํานอง (หน้าที่ของผู้จํานอง) 
 4.5.1 สิทธิของผูรับจํานองมีดังนี้ 

4.5.1.1 ไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้สามัญ หรือผูรับจํานองลําดับหลัง 
4.5.1.2 สิทธิในการลบ ภาระจํายอม หรือทรัพยแสิทธิ อยางอ่ืน 
4.5.1.3 สิทธิบังคับจํานองทันที  

 4.6 การบังคับจํานอง 
 4.6.1 กรณีบังคับโดยนําทรัพยแจํานองขายทอดตลาด 

การบังคับจํานองเป็นขั้นตอนบังคับชําระหนี้เอาแกทรัพยแสินที่จํานอง โดยผูรับจํานองจะตองบอกกลาวให
ลูกหนี้ชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควร ถาลูกหนี้ละเลยไมปฏิบัติตาม คําบอกกลาว ผูรับจํานองจะฟูองคดีตอ
ศาล เพ่ือใหพิพากษาสั่งใหยึดทรัพยแสินซึ่งจํานองและใหขายทอดตลาดได  
การบังคับจํานองจึงตองดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ  

 4.6.1.1 ผูรับจํานองตองมีหนังสือหรือบอกกลาวไปยังลูกหนี้ใหชําระหนี้ภายใน
เวลาอันสมควร ซึ่งกําหนดเวลาไวในหนังสือบอกกลาวนั้น 

 4.6.1.2 เมื่อถึงกําหนดเวลาที่กําหนดไว ลูกหนี้ยังละเลยไมชําระหนี้ ผูรับจํานอง
จึงฟูองคดีตอศาลเพ่ือพิจารณาสั่งใหยึดทรัพยแสินซึ่งจํานอง 

 4.6.1.3 การบังคับจํานองทรัพยแสิ่งเดียว ประกันหนี้หลายราย เมื่อนําทรัพยแ
จํานองขายทอดตลาดไดเงินสุทธิเทาใดตองใหผูรับจํานองเรียงลําดับตามวันเวลาจดทะเบียนจํานอง 
เหลือสุทธิเทาใดใหคืนแกผูจํานอง 
ตัวอย่าง นาย ก กูยืมเงินนาย ข 100,000บาทโดยใชที่ดินมีโฉนดจดจํานองค้ําประกันเงินกู ตอมา

นาย ก กูยืมเงินนาย ค 200,000บาท โดยใชที่ดินแปลงเดิมค้ําประกันเงินกูและนาย ก. ยังกูยืมเงินนาย ง. 
อีก150,000 บาทโดยใชที่ดินแปลงเดิมจดจํานองค้ําประกันเงินกู ตอมานาย ก ผิดนัดชําระเงินกูทุกราย 
นาย ค. จึงไดฟูองบังคับจํานองที่ดินออกขายทอดตลาดไดรับเงินสุทธิ 500,000บาท ตองชําระนี้ตามลําดับ
ให นาย ข. 100,000บาท นาย ค.200,000บาท และ นาย ง. 150,000บาท เหลือ50,000บาทตองสงคืนให 
นาย ก. แตถาหากวาการขายทอดตลาดที่ดินติดจํานองแปลงดังกลาวไดเงินสุทธิ400,000บาทจะชําระนี้ให 
นาย ข. 100,000บาท นาย ค. 200,000 บาทและ นาย ง. จะไดรับชําระนี้จากการขายทอดตลาดเพียง 
100,000 บาท เทานั้น สําหรับหนี้คงเหลืออีก50,000บาท นาย ง. สามารถฟูอง นาย ก. เพ่ือบังคับชําระหนี้
เอาจากทรัพยแสินอื่นอยางเจานี้สามัญ 

 4.6.1.4 การบังคับจํานองทรัพยแหลายสิ่งประกันนี้รายเดียว 
 คูกรณีทรัพยแหลายสิ่งประกันนี้รายเดียวคูสัญญาอาจตกลงกันไดดังนี้ 

(1)ใหผูรับจํานองใชสิทธิบังคับเอาแกทรัพยแสินซึ่งจํานองตามลําดับที่ระบุไว 
ตัวอยาง นาย ก กูเงิน นาย ข. 800,000โดยนําที่ดินหนึ่งแปลงและเรือมีระวาง5ตันมาจดจํานองประกันหนี้ 
โดยระบุลําดังจํานองไววาใหบังคับจํานองที่ดินกอน ถาไมพอใหบังคับเอากับเรือ เมื่อ นาย ก. ผิดนัดชําระ
หนี้ นาย ข. จึงตองบังคับจํานองเอากับท่ีดินกอน หากไมพอจึงคอยบังคับจํานองเอาแกเรือ 
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(2)ใหถือเอาทรัพยแสินแตละสิ่งเป็นประกันหนี้ตามจํานวนที่ระบุ 
ตัวอย่าง นาย ก. กูเงิน นาย ข. 800,000บาทโดยนําที่ดิน1แปลงมาจดจํานองประกันทรัพยแค้ําประกันหนี้
โดยระบุจํานวนเงินในสัญญาจํานองเป็นเงิน300,000บาท และนําเรือที่มีระวาง5ตันมาจดจํานองระบุ
จํานวนเงิน500,000บาท เมื่อบังคับจํานองที่ดินขายทอดตลาดไดเงิน200,000บาท ขายเรือได600,000บาท
เงิน200,000บาทจากการขายที่ดินสามารถนําไปใชนี้ไดทั้งหมด สวนเงินขายเรือนําไปชําระนี้ไดเพียง 
500,000บาทที่เหลืออีก100,000บาทตองคืนใหนาย ก. ผูจํานองไป 
(3)การจํานองทรัพยแหลายสิ่งแตมิไดระบุลําดับ 
ผูรับจํานองใชสิทธิบังคับเอากับทรัพยแสินนั้นๆไดทั้งหมดหรือเพียงทรัพยแบางสิ่งก็ได และจะเลือกบังคับ
ทรัพยแใดกอนหลังก็ได แตหามบังคับเอาแกทรัพยแสินจํานองเกินกวาจําเป็นเพ่ือใชหนี้ของตน 
ตัวอยาง ก กูยืมเงิน ข 800,000บาท โดยนําที่ดินแปลงและเรือที่มีระวาง 10 ตัน จดจํานองค้ําประกันเงินกู 
ตอมา ก. ผิดนัดชําระหนี้ ข จะบังคับจํานองเรือหรือที่ดินกอนหลังหรือพรอมกันก็ได แตถาหากบังคับ
จํานองท่ีดินเพียงแปลงเดียวไดเงินสุทธิ 800,000บาท ข จะบังคับจํานองเรืออีกไมได  
(4)การจํานองทรัพยแหลายสิ่งแตไมไดระบุเงินจํานองไวเฉพาะทรัพยแแตละสิ่งนั้น  
ถาผูรับจํานองใชสิทธิบังคับจํานอง เอากับทรัพยแสินที่จํานองทุกสิ่งพรอมกัน ตองแบงชําระหนี้กระจายไป
ตามสวนราคาแหงทรัพยแสินนั้นๆ 
ตัวอยาง ก กูยืมเงิน ข 1,000,000บาทโดยนําที่ดิน 1 แปลงและเรือที่มีระวาง5ตันจดจํานองเพ่ือประกันหนี้
ตอมา ก ผิดนัดชําระหนี้ ข บังคับจํานองโดยขายทอดตลาดเรือและที่ดินพรอมกัน ขายที่ดินไดเงินสุทธิ 
900,000บาท ขายเรือไดเงินสุทธิ600,000บาท ดังนี้ภาระหนี้สําหรับที่ดินเป็นเงิน 600,000บาท ภาระหนี้
สําหรับเรือเป็นเงิน 400,000 บาท ดังนี้ 
   เงินขายทอดตลาดสุทธิ  1,500,000 บาท ชําระหนี้ 1,000,000บาท 

  เงินขายทอดตลาดสุทธิ     900,000 บาท ชําระหนี้ 
                 

         
 

                                                                                                                            = 
600,000 
  เงินขายทอดตลาดสุทธิ  1,500,000 บาท ชําระหนี้ 1,000,000บาท 

  เงินขายทอดตลาดสุทธิ     600,000 บาท ชําระหนี้ 
                 

         
 

                                                                                                                            = 
400,000 
4.6.2 การบังคับจํานองโดยฟูองเอาทรัพยแสินที่จํานองหลุดเป็นสิทธิ 
ผูรับจํานองสามารถฟูองศาลเรียกเอาทรัพยแสินที่จํานองหลุดเป็นของตนไดโดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 1)ลูกหนี้
ขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเป็นเวลาถึง 5ปี 2)ผูจํานองไมไดแสดงใหเป็นที่พอใจวาทรัพยแที่จํานองนั้นมีราคา
มากกวาหนี้ที่จํานองเป็นประกัน 3)ทรัพยแสินที่จํานองนั้นไมมีการจดจํานองอ่ืนซอนอยู 
 4.7 ความระงับแห่งสัญญาจํานอง 
สัญญาจํานองระงับสิ้นไปไดหลายกรณีดังนี้(ม744)  
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4.7.1 หนี้ระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ระงับไป มีใชเหตุอายุความ อันไดแก ลูกหนี้ชําระหนี้ใหเจาหนี้
ครบถวนถูกตอง หรือเจาหนี้ปลดหนี้ใหลูกหนี้ มีการหักลบกลบหนี้ หรือแปลงหนี้ใหม 

4.7.2 เมื่อผูรับจํานองปลดจํานองดวยการแสดงเจตนาแกผูจํานองโดยทําเป็นหนังสือ 
4.7.3 ผูจํานอง หรือผูรับโอนทรัพยแสินที่จํานองไถถอนจํานองโดยใชเงินเทากับจํานวนหนี้ใหแก

เจาหนี้ 
4.7.4 ศาลสั่งใหขายทอดตลาดทรัพยแสินที่จํานอง 
4.7.5 ศาลสั่งใหทรัพยแสินที่จํานองหลุดเป็นของผูรับจํานอง 
4.7.6 ผูจํานองหลุดพนกรณีอ่ืนๆ เชน เมื่อผูรับจํานองปลดหนี้ใหแกผูจํานองลําดับตน ทําใหผู

จํานองลําดับหลังหลุดพนเทาที่เขาเสียหายจากการปลดหนี้นั้น เป็นตน 

5 สัญญาจํานํา 
มาตรา 747 บัญญัติวา”อันว่าสัญญาจํานํานั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จํานําส่งมอบสังหาริมทรัพย์
สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจํานําเพื่อเป็นประกันการชําระหนี้” 

5.1ลักษณะสําคัญของสัญญาจํานํามีดังนี้ 
5.1.1สัญญาจํานําเป็นการประกันหนี้ดวยทรัพยแเป็นหนี้อุปกรณแ เชนเดียวกับสัญญา

จํานอง 
5.1.2ทรัพยแที่จํานําตองเป็นสังหาริมทรัพยแ 
5.1.3ตองสงมอบทรัพยแสินที่จํานําใหผูรับจํานํายึดถือไว 
5.1.4 ผูจํานําตองเป็นเจาของทรัพยแที่จํานํา 
5.1.5 หามคูสัญญาตกลงกันลวงหนาเป็นอยางอ่ืนกอนหนี้ถึงกําหนด 
5.1.6 ผูรับจํานํามีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพยแสินที่จํานํากอนเจาหนี้สามัญ 

5.2 ขอบเขตของสัญญาจํานํา 
สัญญาจํานําประกันหนี้และคาอุปกรณแดังตอไปนี้ 

5.2.1 เงินตนและดอกเบี้ย 
5.2.2 คาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้ 
5.2.3 คาฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา 
5.2.4 คาใชจายในการรักษาทรัพยแสินที่จํานํา 
5.2.5 คาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดแตความชํารุดบกพรองแหงทรัพยแสิน

จํานําซึ่งไมเห็นประจักษแ 
5.3 สิทธิที่มีตราสารสามารถนํามาจํานําได้ 

โดยสงมอบตราสารนั้นใหแกผูรับจํานําและบอกลาวเป็นหนังสือแจงการจํานําแกลูกหนี้แหงสิทธินั้น 
สิทธิที่มีตราสารหมายถึง ตราสารที่ใชแทนสิทธิหรือทรัพยแสิน ซึ่งเป็นเอกสารที่ทําขึ้นตามแบบพิธีใน
กฎหมายเชนใบประทวนสินคา ใบตราสง ใบหุน เป็นตน 

5.4 แบบของสัญญาจํานํา 
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สัญญาจํานําไมตองทําหลักฐานเป็นหนังสือ ยกเวนจํานําสิทธิที่มีตราสารทั่วไป จะตองทําเป็นหนังสือบอก
กลาวแจงไปยังลูกหนี้แหงสิทธินั้น มิเชนนั้นนการจํานําเป็นโมฆะ 

ตัวอย่าง ก กูเงิน ข โดยนําใบประทวนสินคาจํานําเป็นประกันการชําระหนี้ ก ตองสงมอบใบ
ประทวนสินคาให ข และตองทําหนังสือแจงการจํานําใบประทวนสินคาใหนายคลังสินคาทราบ มิเชนนั้น
การจํานําตกเป็นโมฆะ 

5.5 สิทธิของผู้รับจํานํา 
5.5.1 ยึดทรัพยแที่จํานําไว จนกวาไดรับชําระหนี้ครบถวน 
5.5.2 สิทธิจัดสรรดอกผลนิตินัยจากทรัพยแสินที่จํานําชําระหนี้ โดยชําระเป็นคาดอกเบี้ย

คางชําระใหแกตนกอน ถาไมมีดอกเบี้ยใหใชหนี้อันเป็นเงินตน 
5.5.3 สิทธิไดรับคาใชจายในการดูแลรักษาทรัพยแสินที่จํานํา 

5.6 สิทธิของผู้จํานํา 
5.6.1สิทธิไถถอนทรัพยแที่จํานํา 
5.6.2สิทธิใหผูรับจํานําดูแลสงวนรักษาทรัพยแที่จํานํา 
5.6.3สิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนกรณีทรัพยแที่จํานําสูญหายหรือบุบสลาย 

5.7การบังคับจํานํา 
เมื่อเจาหนี้ตองการบังคับชําระหนี้เอาจากลูกหนี้จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

5.7.1บอกกลาวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้กอนวาใหชําระหนี้และอุปกรณแภายในระยะเวลา
อันสมควรซึ่งไดกําหนดไวในคําบอกกลาวนั้น 

5.7.2ถาลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ตามคําบอกกลาวผูจํานําสามารถนําทรัพยแสินที่จํานําออก
ขายทอดตลาดได 

5.7.3ผูรับจํานําตองมีจดหมายมาบอกกลาว เวลาและสถานที่ ในการขายทอดตลาดใหผู
จํานําทราบดวย 

5.7.4เมื่อบังคับจํานําไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดตองจัดสรรชําระหนี้และอุปกรณแใหเสร็จสิ้น
ถามีเงินเหลือใหสงคืนผูจํานํา ถาไดเงินนอยกวาจํานวนหนี้คางชําระ ลูกนี้ยังคงตองรับใชในสวนที่
ขาดอยู 
5.8ความระงับแห่งสัญญาจํานํา 

สัญญาจํานําจะระงับดังนี้ 
5.8.1 เมื่อผูรับจํานํา ยอมใหทรัพยแสินที่จํานํากลับคืนไปสูความครอบครางของผูจํานํา 
5.8.2 เมื่อหนี้ซึ่งจํานําเป็นประกันระงับสิ้นไป เพราะเหตุอ่ืน อันมิใชเพราะอายุความ 
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6 สรุป 
 สัญญากูยืมเงิน เป็นสัญญายืมใชหนี้สิ้นเปลืองที่สามารถคิดคาตอบแทนไดเรียกวาดอกเบี้ยสัญญา
กูยืมเงิน เป็นสัญญาไมมีแบบแตการกูยืมเงินเกิน 2,000 บาท ตองมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูรับ
ผิด จึงฟูองรองบังคับคดีได  
 การค้ําประกันเป็นสัญญาที่ปูองกันความเสี่ยงของเจาหนี้ จากการที่ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามสัญญา 
แบงเป็น 2 ประเภทคือ ค้ําประกันดวยบุคคล และคํ้าประกันดวยทรัพยแ อันไดแก จํานอง และจํานํา 
 ค้ําประกันดวยบุคคล หมายถึง สัญญาที่บุคคลภายนอกเขาผูกพันตนตอเจาหนี้ เมื่อลูกหนี้ไมชําระ 
หนี้สัญญาค้ําประกันตองมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงฟูองบังคับคดีได  
 การจํานอง หมายถึง สัญญาที่บุคคลนั้นอาจเป็นลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกนําทรัพยแสินตราไวกับ
เจาหนี้ เพ่ือเป็นประกันการชําระหนี้ โดยไมตองสงมอบทรัพยแที่จํานองใหแกผูรับจํานอง  ทรัพยแที่นํามา
จํานอง ไดแกอสังหาริมทรัพยแและสังหาริมทรัพยแชนิดพิเศษ  สัญญาจํานองตองทําเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนตอเจาหนาที่ มิเชนนั้นตกเป็นโมฆะ  
 จํานําคือ สัญญาที่บุคคล ผูจํานํา นําสังหาริมทรัพยแ มอบใหกับผูรับจํานํา เพ่ือเป็นประกันการชําระ
หนี้ สัญญาจํานําไมตองมีหลักฐานเป็นหนังสือ ยกเวนจํานํา สิทธิมีตราสาร จะตองทําเป็นหนังสือบอกกลาว 
ไปยังลูกหนี้แหงสิทธิ นั้นมิเชนนั้นตกเป็นโมฆะ 
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คําถามท้ายบทที่ 6 
1.  ใหอธิบายความหมายของสัญญายืม  
2. ในการกูยืมเงินกฎหมายกําหนดแบบของสัญญา และขอกําหนดในการคิดดอกเบี้ยอยางไรบาง  
3. การคิดดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก ( Effective rate) ตางกับการคิดดอกเบี้ยแบบเงินตนคงที่ 

(Flat rate)อยางไร  
4. ผูค้ําประกัน จะผูกพันตนในสัญญาค้ําประกันหนี้อันเกิดจากความสําคัญผิด หรือไรความสามารถ

ในกรณีใด  
5. สัญญาค้ําประกันดวยบุคคลใหผูค้ําประกันรับผิดตอเจาหนี้ อยางลูกหนี้รวม ผลทางกฎหมายเป็น

อยางไร 
6. ใหอธิบายความหมายของผูรับเรือน  
7. ผูค้ําประกันมีสิทธิอยางไรบางที่ไมตองเขาชําระหนี้แทนลูกหนี้ที่ตนค้ําประกันในทันที  
8. ใหอธิบายสาระสําคัญของสัญญาจํานอง และแบบของสัญญาจํานอง  
9. ใหอธิบายขั้นตอนการบังคับจํานอง โดยการขายทอดตลาด  
10. การจํานําสิทธิที่มีตราสารตองดําเนินการอยางไร  
11. ใหระบุเหตคุวามระงับของสัญญาจํานํา 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 7 

เนื้อหาประจําบท 
1.บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
2.ผูเป็นคูสัญญาในตั๋วเงิน 
3.ตั๋วแลกเงิน 
4.ตั๋วสัญญาใชเงิน 
5.เช็ค 
6.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายบทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินได 
2.อธิบายผูเป็นคูสัญญาในตั๋วเงินได 
3.อธิบายสาระสําคัญของตั๋วแลกเงินได 
4.อธิบายสาระสําคัญของตั๋วสัญญาใชเงินได 
5.อธิบายสาระสําคัญของเช็คได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี  7 
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค 

บทนํา 
            ตั๋วเงินเกิดจากแนวความคิดของพอคาเพ่ือใชเป็นเครื่องมือสําหรับชําระหนี้การคาที่อยูตางถิ่น  
โดยไมตองนําเงินสดติดตัวไปเพ่ือชําระหนี้จากการซื้อสินคา  เพียงแตเขียนคําสั่งใหลูกหนี้ของตนชําระหนี้
ใหกับผูขายซึ่งเป็นเจาหนี้แทน ตั๋วเงินจึงเป็นตราสารพาณิชยแที่ใชประโยชนแสําคัญ เพ่ือการชําระระหวาง
ลูกหนี้กับเจาหนี้ที่อยูตางถิ่น นอกจากนั้นตั๋วเงินยังเป็นเครื่องมือในการใหสินเชื่อระยะสั้น โดยการนําตั๋วเงิน
ไปขายลดกอนที่ตั๋วเงินนั้นจะถึงกําหนด ตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแมีอยู 3 ประเภท 
ไดแก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค ดังจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป 

1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  
 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปจะเป็นบทบัญญัติกฎหมายโดยรวมวาดวยตั๋วเงินทุกชนิด คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋ว
สัญญาใชเงิน และเช็ค นอกจากจะมีบัญญัติวาดวยเรื่องนั้นๆเป็นการเฉพาะ 
 1.1 ข้อความที่ไม่มีผลในตั๋วเงิน 
 ตาม ปพพ มาตรา 899 บัญญัติวา “ข้อความอันใดซึ่งมิได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะนี้ ถ้า
เขียนลงในตั๋วเงินท่านว่า ข้อความนั้น หาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตั๋วเงินนั้นไม่ ”   เชน ก ออกเช็คสั่ง
จายเงินให ข และเขียนขอความเพ่ิมเติมลงในเช็ควา “ ใหโดยเสนหา ” ขอความดังกลาวมิไดมีบัญญัติในกฎ
หมาลักษณะตั๋วเงิน จึงไมมีผลใดๆตอเช็คฉบับนั้น 
 1.2 ผู้ต้องรับผิดตามตั๋วเงิน 
 ตาม ปพพ มาตรา 900 บัญญัติว่า “ บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อมต้องรับผิดตาม
เนื้อความในตั๋วเงินนั้น ถ้าลงเพียงเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นแกงใด หรือลายพิมพ์นิ้วมือ  อ้างเอา
เป็นลายมือชื่อในตั๋วเงินไซร้ ถึงแม้ว่าจะมีพยานลงชื่อรับรองก็ตาม ท่านว่าหาให้ผลเป็นลงลายมือชื่อในตั๋ว
เงินไม”่  
เจตนารมณแของกฎหมายลักษณะตั๋วเงินตองการใหผูใชตั๋วเงินเพ่ือประโยชนแในทางธุรกิจการคา ซึ่งตองการ
ใหผูใชตั๋วเงินควรมีความรูในระดับที่อานออกเขียนได  จึงกําหนดบุคคลที่ตองรับผิดในตั๋วเงินคือบุคคลที่ลง
ลายมือชื่อ จะใช แกงใดหรือลายพิมพแนิ้วมือไมได   อนึ่ง คําวาแกงได หมายถึงการทําเครื่องหมาย 
สัญลักษณแตางๆ ที่ผูไมรูหนังสือเขียนไวเป็นสําคัญ 
 และในมาตรา 901 ยังบัญญัติวา “ ถาบุคคลใดลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงิน และมิไดเขียนแถลง
วา กระทําแทนบุคคลอีกคนหนึ่งไซร ทานวา บุคคลคนนนั้นยอมเป็นผูรับผิดตามความในตั๋วเงินนั้น ” ฉะนั้น
ถาผูลงลายมือไวในตั๋วเงิน ไดมีขอความระบุวากระทําการแทนบุคคลอื่น บุคคลนั้นยอมไมตองรับผิดเป็นการ
สวนตัว 
 ตัวอยาง A ออกตั๋วแลกเงิน ฉบับหนึ่งและเขียนขอความวา “ A ในฐานะตัวแทนของ B ” เชนนี้ A 
ไมตองรับผิดเป็นการสวนตัว 
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 1.3 ตั๋วเงินลงลายมือชื่อบุคคลหลายคน 
 ตาม ปพพ มาตรา 902 บัญญัติวา “ ถาตั๋วเงินลงลายมือชื่อของบุคคลหลายคน มีทั้งบุคคลซึ่งไม
อาจเป็นคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นไดเลย หรือเป็นไดแตไมเป็นผลไซรแ ทานวาการนี้ยอมไมกระทบกระทั่งถึง
ความรับผิดของบุคคลอื่นๆนอกนั้นซึ่งคงตองรับผิดตามตั๋วเงิน.  บุคคลหลายคนลงชื่ อ ในตั๋ ว เ งิ น 
บุคคลซึ่งเป็นคูสัญญาไมไดหรือเป็นคูสัญญาไมเต็มผล รวมอยูดวย  ยอมไมทําใหบุคคลอ่ืนๆที่ลงลายมือ
ชื่อในตั๋วเงินนั้น สิ้นความรับผิดหรือกลาวไดวาบุคคลอื่นนั้น ยังคงตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้น  
บุคคลที่ไมอาจเป็นคูสัญญาแหงตั๋วเงินไดเลย อาจเกิดจากขอบังคับของนิติบุคคลนั้นๆ ที่มีขอหามใหออกตั๋ว
เงิน การออกตั๋วเงินจึงถือเป็นผิดวัตถุประสงคแของนิติบุคคล บุคคลที่เป็นคูสัญญาไดแตไมเต็มผล ไดแกผู
บกพรองเรื่องตามสามารถ ผูเยาวแ คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  
 ตัวอยาง ตั๋วแลกเงินฉบับหนึ่งมีลายมือ A และB เป็นผูสั่งจาย แตA เป็นคนที่ถูกศาลสั่งใหเป็นผูไร
ความสามารถกอนลงลายมือชื่อสั่งจายตั๋วแลกเงิน เชนนี้ จะไมกระทบกระทั่งถึงการลงลายมือชื่อของ B 
กลาวคือ B  ยังคงตองรับผิดตามตั๋วแลกเงินฉบับนั้นอยู 
 1.4 การผ่อนเวลาใช้เงินตามตั๋วเงิน 
ตาม ปพพ มาตรา 903 บัญญัติวา “.ในการใชเงินตามตั๋วเงินทานมิใหใหวันผอน” ถาผูทรงตั๋วแลกเงินยอม
ผอนเวลาใหแกผูจาย ผูทรงผอนสิ้นสุทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลผูเป็นคูสัญญาคนกอนๆ ที่มิไดตกลงในการผอน
เวลานั้น(มาตรา948) 
 ตัวอย่าง ก ออกตั๋วแลกเงินสั่ง ข  จายเงินให ค ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ค สลักหลังโอนให ง 
และ ง สลักหลังตอโอนให จ เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกําหนด จ ตกลงผอนเวลาการชําระเงินให ข จนถึงวันที่ 15 
เมษายน 2562 โดย ก ค ง ไมไดยินยอมในการผอนเวลาดวย จ ยอมเสียสิทธิในการไลเบี้ยเอาแก ก ค ง   จ 
มีสิทธิไลเบี้ยเอาจาก ข เทานั้น 
 1.5 ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ตาม ปพพ. มาตรา 905 บัญญัติดังนี้ “ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 1008 บุคคลผู้ได้ตั๋วเงิน
ไว้ในครอบครอง ถ้าแสดงให้ปรากฏสิทธิด้วยการสลักหลังไม่ขาดสาย แม้ถึงว่าการสลักหลังรายที่สุดจะเป็น
สลักหลังลอยก็ตามท่านให้ถือว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดราการสลักหลังลอยมีสลักหลังราย
อ่ืนตามหลังไปอีก ท่านให้ถือว่าบุคคลผู้ที่ลงลายมือชื่อในการสลักหลังรายที่สุดนั้น เป็นผู้ได้ไปซึ่งตั๋วเงินด้วย
การสลักหลังลอย อนึ่งคําสลักหลังเมื่อขีดฆ่าเสียแล้ว ท่านให้ถือเสมือนว่ามิได้มีเลย    
 ถ้าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดต้องปราศจากตั๋วเงินไปจาครอบครอง ท่านว่าผู้ทรงซึ่งแสดงให้ปรากฏสิทธิของ
ตนในตั๋วตามวิธีการดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น หาจําต้องสละตั๋วเงินไม่ เว้นแต่จะได้มาโดยทุจริต หรือได้มา
ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 อนึ่งข้อความในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับตลอดถึงผู้ทรงตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือด้วย ” 

 1.5.1 การโอนและการสลักหลังตั๋วเงิน 
 ตั๋วเงินเป็นตราสารที่สามารถเปลี่ยนมือกันได ดังนั้นผูรับเงินหรือผูทรง จึงสามารถโอนตั๋วเงินไดตอไปเป็น
ทอดๆการโอนตั๋วเงินทําไดโดยการสลักหลังและสงมอบดังนี้ 
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               1.5.1.1 การโอนตั๋วเงินระบุชื่อ ทําไดโดยการสลักหลังและสงมอบ หมายถึงการที่ผูทรงลง
ลายมือชื่อดานหลังตั๋วเงิน หรือในใบประจําตอ เพ่ือแสดงเจตนาโอนตั๋วเงิน และสงมอบใหกับผูรับโอน  การ
สลักหลังมี 2 วิธีคือ 
 (1) การสลักหลังลอย  หมายถึงการลงลายมือชื่อผูทรงไวดานหลังตั๋วเงินหรือใบประจําตอ  โดยไมตองระบุ
ชื่อผูรับโอน 
(2) การสลักหลังเฉพาะ หมายถึงการลงลายมือชื่อผูทรง พรอมระบุรายชื่อผูรับโอนไวดวย บริเวณดานหนา
หรอืดานหลังของตั๋วเงินหรือใบประจําตอก็ได 
              1.5.1.2 การโอนตั๋วผูถือ 
 การโอนตั๋วผูถือทําไดเพียงสงมอบการครอบครองตั๋วเงินนั้นก็เพียงพอ ไมตองมีการสลักหลังก็ได  แตถาผู
โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในตั๋วผูถือจะมีผลใหมีความรับผิดในฐานะรับอาวัลผูสั่งจาย (มาตรา921)  อยางไร
ก็ตามผูสั่งจายหรือผูสลักหลังตั๋วเงิน อาจเขียนขอความหามสลักหลังตอไปก็ได หากมีการฝุาฝืนผลเป็นดังนี้ 
(1) กรณีผูสั่งจายระบุหามโอน ผูรับโอนหรือผูรับสลักหลังจากผูรับเงิน ไมถือเป็นผูทรง ไมมีสิทธิฟูองบังคับ
ตามกฏหมายตั๋วเงิน 
(2) กรณีผูสลักหลังหามสลักหลังตอ ผูรับสลักหลังคนตอๆมาจะฟูองผูสลักหลังคนที่เขียนขอความหามสลัก
หลังมิได 
                   1.5.1.3 การโอนตั๋วเงินดวยการสลักหลังไมขาดสาย  บุคคลที่ไดตั๋วเงินไวในครอบครองจึง
ถือวาเป็นผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย 
(1) การสลักหลังไมขาดสายหมายถึง การสลักหลังที่ผูสลักหลังไดโอนตั๋วเงินดวยวิธีเขียนขอความดานหนา
หรือดานหลังตั๋วเงินวาโอนใหแกผูใด และลงลายมือชื่อผูสลักหลัง โดยทําเชนนี้สืบทอดกันมาเป็นลําดับ โดย
ไมขาดตอน แมการสลักหลังรายที่สุด(รายสุดทาย)จะเป็นการสลักหลังลอย ก็รียกวาเป็นการสลักหลังไมขาด
สาย 

 ตัวอย่าง การสลักหลังลอย  ก  อกตั๋วแลกเงินสั่ง ข จายเงินให ค การสลักหลังลอยโดย ค ทําได
ดังภาพที่ 7-1 
 
 

    

    

  ภาพที่ 7-1 การสลักหลังลอย 
 
 
 

                          ดานหลังตั๋วแลกเงิน 

                ค ลงลายมือชื่อโดยไมระบุผูรับโอน 
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ตัวอย่าง การสลักหลังเฉพาะ เอ ออกตั๋วแลกเงินสั่งให บี จายเงินใหซี ถาซี ตองการโอนตั๋วฉบับนี้

ให ดีโดยการสลักหลังเฉพาะดังภาพที่ 7-2 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 7-2 การสลักหลังเฉพาะ 

ตัวอย่าง การสลักหลังตั๋วเงินไมขาดสายโดยมีสลักหลังรายที่สุดเป็นการสลักหลังลอย 
เอ สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินให บี หลังจากนั้น บี สลักหลังตั๋วแลกเงิน โอนให ซี   ซีสลักหลังโอนตอให ดี   
การสลักหลังไมขาดสายเป็นดังภาพที่ 7-3   
                             
 
 
       
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 7-3 การสลักหลังไมขาดสาย 
ถาการสลักหลังรายที่สุดเป็นการสลักหลังลอยจะมีลักษณะดังภาพที่ 7-4 
 
 
 
                                    
  
   ภาพที่ 7-4 การสลักหลังลอยรายสุดทาย 
 
 

ดา้นหลงัตัว๋แลกเงิน 

                 โอนให ้บี     โอนให ้ซี 

                      ลงช่ือ เอ  ลงช่ือ ซี   ลงช่ือ บี 

                            ดา้นหลงัตัว๋แลกเงิน 

             โอนให ้ดี 

                       ลงช่ือ ซี 

ดา้นหลงัตัว๋แลกเงิน 

                   โอนให ้บี    โอนใหซี้ 

                                  ลงช่ือ เอ                                     ลงช่ือ บี 

                   โอนใหดี้      

      ลงช่ือ  ซี 
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ซี เป็นผูสลักหลังรายสุดทายและไมระบุชื่อผูรับโอนจึงเป็นการสลักหลังรายที่สุดในลักษณะการสลักหลัง
ลอย ผูที่ไดตั๋วเงินไวในครอบครองถือวาเป็นผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย 
การสลักหลังขาดสาย คือการสลักหลังตั๋วเงินไมเป็นไปตามลําดับ มีการ ขาดตอน ดังภาพที่ 7-5 
 
 
 
                                     
 
 
 
   ภาพที่ 7-5 การสลักหลังขาดสาย 
เป็นการสลักหลังขาดสายเนื่องจาก ขาดข้ันตอนการโอนของ บี ซึ่งเป็นผูรับสลักหลังคนแรก 
 (2) เมื่อใดรายการสลักหลังลอย มีการสลักหลังรายอื่นตามหลังไปอีก ใหถือวาบุคคลที่ลงลายมือชื่อ ในการ
สลักหลังรายที่สุดนั้นเป็นผูไดไปซึ่งตั๋วเงินดวยการสลักหลังลอย ดังภาพที่ 7-6 
                 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 7-6 การสลักหลังลอยมีการสลักหลังรายอื่นตามหลังอีก 
กรณีนี้ถือวาอี เป็นผูไดมาซ่ึงตั๋วเงินดวยการสลักหลังลอย  เพราะอีเป็นคนแรกที่สลักหลัง ภายหลังการสลัก
หลังลอย 
 
 
 
 
 
 

ดา้นหลงัตัว๋เงิน 

                      โอนให ้บี 

                                 ลงช่ือ เอ 

                     โอนให ้ดี 

                                 ลงช่ือ ซี 

ดา้นหลงัตัว๋เงิน 
   โอนใหบี้    โอนใหซี้ 
            ลงช่ือ เอ     ลงช่ือ บี 
 ลงช่ือ ซี                  

      ลงช่ือ อี 
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(3) คําสลักหลังเมื่อมีการขีดฆาแลว กฎหมายใหถือวามิไดมีเลย ดังภาพที่ 7-7 
 ตัวอย่าง              
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    ภาพที่ 7-7 การขีดฆาคําสลักหลังทิ้ง 
ซี ตองการโอนตั๋วเงินให ดี โดยการสลักหลัง แตเกิดเปลี่ยนใจ จึงขีดฆาคําสลักหลังทิ้ง เชนนี้ถือวาคําสลัก
หลังมิไดเกิดข้ึน ผูที่จะขีดฆาคําสลักหลังไดคือผูทรง 
(4) ถาบุคคลผูใดตองปราศจากตั๋วเงินไปจากการครอบครองผูทรงซึ่งแสดงใหปรากฏสิทธิของตนในตั๋วตาม
วิธีการที่กลาวมาใน (1) และ (2) หาจําตองสละตั๋วเงินไม เวนแตการไดตั๋วเงินมาโดยทุจริต หรือไดมาดวย
ความประมาทเลินเลอ อยางรายแรง 
 (5) บทบัญญัติใน (4) ใหใชบังคับกบัผูทรงตั๋วเงินที่สั่งจายใหกับผูถือดวย 
2 ผู้เป็นคู่สัญญาในตั๋วเงิน  
           ผูเป็นคูสัญญาในตั๋วเงินมีดังนี้ 
 2.1 ผู้ทรง 
          ผูทรงตั๋วเงินหมายถึงผูที่มีตั๋วเงินไวในครอบครอง อาจเป็นผูที่ไดตั๋วเงินมาเป็นคนแรก หรือไดรับมา
จากการสลักหลัง หรือผูถือตั๋วเงินที่สั่งจายใหแกผูถือ ผูทรงมีสถานะเป็นเจาหนี้ที่มีสิทธิจะไดรับชําระเงิน
ตามตั๋วเงินนั้น หรืออาจโอนใหบุคคลอ่ืนโดยการสลักหลัง 
 2.2 ผู้สั่งจ่าย 
       ผูสั่งจายเป็นคนแรกที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน แลวสงมอบใหกับผูรับเงินหรือผูทรง ถาผูทรงยื่นตั๋วเงิน
ใหผูจาย แลวผูจายไมจายเงินหรือไมรับรอง ผูสั่งจายจะรับผิดชอบจายเงินใหกับผูทรง 
 2.3 ผู้สลักหลัง 
  ผูสลักหลัง หมายถึงผูทรงที่ลงลายมือชื่อของตนไวในตั๋วเงิน หรือในใบประจําตอ เพ่ือโอนตั๋วเงินใหบุคคล
อ่ืน ซึ่งเรียกวาผูรับสลักหลัง หรือผูทรงคนใหม 

ดา้นหลงัตัว๋เงิน 

              โอนให ้บี 

                        ลงช่ือ เอ 

           โอนใหซี้                      โอนให ้ดี 

                      ลงช่ือ บี           ลงช่ือ ซี 
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 2.4 ผู้รับรอง 
  ผูรับรองหมายถึงผูจายเงินตามตั๋ว ที่ลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน จะถือวาเป็นผูรับรองการจายเงิน 
 เมื่อมีการรับรองตั๋วเงินแลวผูรับรองจะตองผูกพันตนในการจายเงินในตั๋วนั้นตามคํารับรองของตน 
 2.5 ผู้รับอาวัล 
ผูรับอาวัลหมายถึงบุคคลผูเขาค้ําประกันการจายเงินตามตั๋วเงิน โดยเขียนขอความ”ใชไดเป็นอาวัล” หรือ
ขอความอ่ืนทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อ โดยผูอาวัลตองระบุวารับประกันคูสัญญาคนใดในตั๋วเงิน 
หากมิไดระบุใหถือวาประกันผูสั่งจาย 
 2.6 ผู้สอดเข้าแก้หน้า 
   ผูสอดเขาแกหนา หมายถึงบุคคลผูเขามารับรอง หรือใชเงินแทนลูกหนี้ในตั๋วเงิน ผูสอดเขาแกหนาอาจ
เป็นบุคคลภายนอก หรือคูสัญญาในตั๋วเงินก็ได ยกเวนผูรับรอง ผูสอดเขาแกหนาตองรับผิดเชนเดียวกับ
คูสัญญาที่ตนรับสอดเขาแกหนา และสามารถไลเบี้ยเอากับคูสัญญาที่ตนใชเงินแทน 
2.7ใบประจําตอ หมายถึงกระดาษที่ผนึกเขากับตั๋วเงิน และนับเป็นสวนหนึ่งของตั๋วเงินนั้น ในการสลักหลัง
ใบประจําตอครั้งแรกตองเขียนคาบบนตั๋วเงินขางบนใบประจําตอบาง 

3 ตั๋วแลกเงิน ( Bill of Exchange ) 
ตาม ปพพ  มาตรา  908  บัญญัติวา “อันว่าตั๋วแลกเงินนั้น คือหนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง
เรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ่าย ให้ใช้เงินจํานวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือ
ให้ใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับเงิน” 
ตั๋วเงินจึงมีบุคคลที่เกี่ยวของ 3 ฝุาย ไดแก 
1) ผูสั่งจาย  ( Drawer ) คือผูที่เขียนตราสารออกคําสั่งใหจายเงินตามระบุในตั๋วเงิน จึงมักเป็น

เจาหนี้ และในบางกรณี ผูสั่งจาย อาจสั่งจายเงินใหกับตนเองก็ได 
2) ผูจาย ( Drawee ) คือบุคคลที่ผูสั่งจายระบุใหเป็นผูจายเงินตามจํานวนที่ระบุไวในตั๋วเงิน โดย

ปกตจิะเป็นลูกหนี้  
3) ผูรับ ( Payee ) คือบุคคลที่ผูสั่งจายระบุใหเป็นผูรับเงินตามที่ระบุในตั๋วเงิน แตผูรับเงินอาจ

เป็นบุคคลอื่นก็ได เนื่องจากตั๋วเงินอาจมีการเปลี่ยนมือไดโดยการสลักหลังและสงมอบ 
 3.1 รายการในตั๋วแลกเงิน  ตั๋วแลกเงินจะตองมีรายการตอไปนี้ (มาตรา 908) 

3.1.1 คําบอกชื่อวาเป็นตั๋วแลกเงิน 
3.1.2  คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไข ใหจายเงินเป็นจํานวนแนนอน 
3.1.3  ชื่อหรือยี่หอผูจาย 
3.1.4  วันที่กําหนดใชเงิน 
3.1.5 สถานที่ใชเงิน 

   3.1.6  ชื่อหรือยี่หอผูรับเงินหรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูอื่น 
    3.1.7  วันและสถานที่ออกตั๋ว 

3.1.8  ลายมือชื่อผูสงจาย 
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 3.2 ตัวอย่างตั๋วแลกเงิน 
                                                    
ดานหนา 
                                                   ตั๋วแลกเงิน(1) 
                                                                                               
                  สถานที่ออกตั๋ว  (7)  
                                                                                     วันที่...........เดือน.........พ.ศ........(7)    
  ถึง  นายสมภาร  หมื่นไวยแ(3)  ที่อยู 127 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร(5) 
โปรดจายเงิน(2)จํานวน หนึ่งหมื่นบาทถวน ใหแก นายสมชาย  ใจดี  (6) 
หรือตามคําสั่ง(2) ในวันที่..... เดือน...... พ.ศ.................    (4)     
                                                                           ลงชื่อ นาย โชคชัย เดชขจร (8) 
                                                                           (ผูสั่งจาย) 
  
 
 
     ภาพที่ 7-8 ตั๋วแลกเงิน 
 3.3 ตราสารที่ไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วเงิน 
ตราสารที่มีรายการไมครบถวนตามระบุในมาตรา 908 ยอมไมสมบูรณแเป็นตั๋วแลกเงิน ยกเวน 

3.3.1 ตั๋วเงินที่ไมระบุเวลาใชเงิน ใหถือวาพึงใชเงินเมื่อเห็น 
3.3.2 ถามิไดแถลงสถานที่ใชเงินไว ใหถือวาเอาภูมิลําเนาของผูจาย เป็นสถานที่ใชเงิน 
3.3.3 ถาตั๋วแลกเงินไมไดระบุสถานที่ออกตั๋ว ใหถือวาตั๋วแลกเงินนั้นออก ณ ภูมิลําเนาผู

สั่งจาย 

3.3.4 ถามิไดลงวันออกตั๋ว ผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายคนหนึ่งคนใดทําการโดยสุจริตจะ
จดวันตามท่ีถูกตองแทจริงลงก็ได 

 3.4 ประเภทของตั๋วแลกเงิน 
ตั๋วแลกเงินมีหลายประเภทแลวแตจะใชหลักเกณฑแใดในการแบง สรุปที่สําคัญมีดังนี้ 
  3.4.1 แบงตามบุคคลที่เขามาเป็นคูสัญญา 

       3.4.1.1 ตั๋วเงินที่บุคคลธรรมดาสั่งใหบุคคลธรรมดาจายเงินใหกับเจาหนี้ของตน
(ผูรับเงิน) 
       3.4.1.2 ตั๋วเงินที่นิติบุคคลเป็นผูสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา จายเงินใหกับ
เจาหนี้ของตน 
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       3.4.1.3 ตั๋วแลกเงินธนาคาร (Draft) คือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารตนทาง สั่งใหธนาคาร
ปลายทางจายเงินใหผูรับ 

         3.4.1.4 ตั๋วแลกเงินทางการคา ( Commercial Bill ) คือตั๋วแลกเงินที่เรียกเก็บเงินจาก
พอคาถามีธนาคารเขามารับรองการจายเงินจะเรียกวา  “Bank Acceptance” ถารับรองโดยพอคา หาง
ราน เรียกวา “Trade Acceptance” 
3.4.2 แบงตามกําหนดเวลาใชเงิน 
         3.4.2.1 ตั๋วแลกเงินที่สั่งจายทันที หรือสั่งจายเมื่อเห็น ( Bill Payable On Demand 
หรือ Sight Bill)  
ตั๋วแลกเงินประเภทนี้ผูจายจะจายเงินตามตั๋วทันทีเม่ือทวงถาม หรือเมื่อไดเห็น 
         3.4.2.2 ตั๋วแลกเงินที่สั่งจายตามเวลาที่กําหนด ( Time Bill ) หมายถึงตั๋วแลกเงินที่
กําหนดใหใชเงิน โดยระบุวันใดวันหนึ่งไวเป็นการแนนอน หรือใหใชเงินเมื่อสิ้นเวลา อันกําหนดไวในตั๋วเงิน
นั้น เชนสั่งจายเงินในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 หรือใหจายเงินเมื่อครบกําหนด 3 เดือนนับแตวันที่ออกตั๋ว
เงิน 
 3.4.3 แบงตามแหลงที่ออกตั๋วเงิน 
         3.4.3.1 ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ ( Domestic Bill ) คือตั๋วเงินที่ผูสั่งจาย ผูจาย และ
ผูรับเงินอยูในประเทศเดียวกัน 
        3.4.3.2 ตั๋วแลกเงินตางประเทศ ( Foreign Bill ) คือตั๋วแลกเงินที่ผูสั่งจายอยูตางประเทศ 
และมักระบุจํานวนเงินเป็นเงินตราตางประเทศ มักจัดทําตั๋วเป็นชุด (Set ) เพ่ือใชสําหรับธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
ซึ่งจะมีรายละเอียดของตั๋วแลกเงินที่สั่งจายจากตางประเทศเป็น 2 ชนิดคือ 
       ( 1 ) ตั๋วแลกเงินที่มีเอกสารการคาประกอบ ( Documentary Bill ) หมายถึงตั๋วแลกเงินที่ตองมี
เอกสารประกอบครบถวน ไดแก ใบกํากับสินคา ( Invoice ) ใบตราสง ( Bill Of Lading ) กรมธรรมแ
ประกันภัย 
 ( Insurance Policy ) จึงจะถือวาตั๋วแลกเงินสมบูรณแ 
       ( 2 ) ตั๋วแลกเงินที่ไมมีเอกสารประกอบ ( Clean Bill ) คือตั๋วแลกเงินที่ไมตองมีเอกสารทางการคา
ประกอบสมบูรณแ 
 3.4.4 แบงตามลักษณะของผูทรง 
         3.4.4.1 ตั๋วระบุชื่อ หมายถึง ตั๋วเงินที่ระบุใหจายแกบุคคลใดเป็นการเฉพาะ บุคคลผูถูก
ระบุชื่อใหเป็นผูรับเงิน ถือวาเป็นผูทรง และผูรับเงินอาจโอนตั๋วเงินใหกับบุคคลอ่ืนโดยสลักหลังก็ได ผูรับ
โอนตั๋วแลกเงินจะเรียกวา ผูรับสลักหลัง มีฐานะเป็นผูทรงเชนกัน ดังนั้น ผูทรงอาจเป็นผูรับเงินที่ระบุชื่อคน
แรกหรือเป็นผูรับสลักหลังคนตอ ๆมาก็ไดที่มีตั๋วเงินไวในครอบครอง ผูทรงยอมมีสิทธิฟูองเรียกเงินตามตั๋ว
เงินนั้นได 
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         3.4.4.2 ตั๋วผูถือ หมายถึง ตั๋วเงินที่สั่งใหใชแกผูถือ บุคคลใดมีตั๋วผูถือไวในครอบครองก็
เป็นผูทรงมีสิทธิรับเงินตามตั๋วเงินนั้น หรือถาจะโอนใหบุคคลอ่ืนอาจทําไดโดยการสงมอบเทานั้น 
3.5 ความรับผิดผูสั่งจายหรือผูสลักหลังตั๋วแลกเงิน 

ปพพ. มาตรา914บัญญัติวา “บุคคลผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลังตั๋วแลกเงินย่อมเป็นอันสัญญาว่าเมื่อตั๋ว
นั้นได้นํายื่น โดยชอบแล้ว จะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตั๋ว ถ้าและตั๋วแลกเงินนั้นเขาไม่เชื่อถือ
โดยไม่รับรองก็ดี หรือไม่ยอมจ่ายเงินก็ดี ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังจะใช้เงินแก่ผู้ทรง หรือแก่ผู้สลักหลังคนหลัง 
ซึ่งต้องถูกบังคับให้ใช้เงินตามตั๋วนั้น ถ้าหากว่าได้ทําถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินนั้น
แล้ว” 
ความรับผิดของผูสั่งจายและผูสลักหลังในมาตรานี้แยกพิจารณาดังนี้ 

3.5.1 เมื่อยื่นตั๋วแลกเงินโดยชอบแลว ผูจายจะรับรองและใชเงินตามเนื้อความในตั๋วนั้น 
ตัวอย่าง แดงออกตั๋วแลกเงินสั่ง ดํา จายเงินแกขาว เมื่อถึงกําหนดขาวยื่นตั๋วเงินใหดํา ดําจะ

รับรองหรือจายเงินใหขาว 
3.5.2 ตั๋วแลกเงินที่ผูจายไมรับรอง หรือไมจายเงิน และผูทรงไดทําคําคัดคานถูกตองตามวิธีการ  ผู

สั่งจายหรือผูสลักหลังจะใชเงินแกผูทรง 
ตัวอย่าง แดงออกตั๋วแลกเงินสั่งดําจายเงินแกขาว หลังจากนั้นขาวสลักหลังตั๋วเงินโอนใหเหลือง 

เมื่อครบกําหนดเหลืองซึ่งเป็นผูทรงยื่นตั๋วเงินใหดํา  แตดําไมรับรองหรือไมจายเงิน เหลืองทําคําคานถูกตอง
ตามวิธีการ เชนนี้ แดงกับขาวตองชําระเงินใหเหลือง 

3.5.3 ผูสลักหลังคนหลังซึ่งถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วเงินนั้น และผูทรงไดทําคําคัดคานถูกตองใน
วิธีการแลว ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังจะใชเงินใหแกผูสลักหลังคนนั้น หมายความวาตั๋วแลกเงินที่สลักหลังตอ
กันมาหลายทอด ผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสลักหลังคนหนึ่ง ผูสลักหลังคนนั้นไดใชเงินแลวเรียกใหผูทรง
สละตั๋วเงินใหแกตนพรอมคําคัดคาน แลวเขาถือเอาตั๋วเงินนั้นในการเรียกเอาเงินจากคูสัญญาทั้งหลายที่มี
ความผูกพันอยูกอนตน เชน ผูสั่งจาย ผูสลักหลังคนกอน แตหามีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูสลักหลังทั้งหลาย
ภายหลังตนไม เพราะตนตองรับผิดตอเขาอยูกอนแลวตามตั๋วเงิน 

ตัวอย่าง   ก ออกตั๋วแลกเงินสั่ง ข จายเงินใหแก ค หลังจากนั้น ค สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินใหแก 
จ แลว จ สลักหลังตอโอนตั๋วให ฉ  เมื่อ ฉ ยื่นตั๋วเงินให ข จายเงิน ถา ข ไมจาย ก และ ค จะเป็นผูจายเอง 
และถาหากวา จ ซึ่งเป็นผูสลักหลังคนหลังไดจายเงินใหแก ฉ ไป กและ ข จะใชเงินใหแก จ ทั้งนี้ ฉ ซึ่งเป็นผู
ทรงตองทําคําคัดคานการไมรับรองหรือไมจายเงินใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด มิเชนนั้นผูทรงยอมสิ้น
สิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสลักหลัง  ผูสั่งจาย และคูสัญญาคนอ่ืนๆ 
3.6 การโอนตั๋วแลกเงินดวยการสลักหลัง 
ตั๋วแลกเงินสามารถโอนใหกันไดโดยการสลักหลังมีรายละเอียดดังนี้ 

3.6.1การโอนตั๋วระบุชื่อ 



                                                                               159                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

ตั๋วระบุชื่อผูรับเงินสามารถโอนกันไดดวยการสลักหลังและสงมอบ  สําหรับการสลักหลังมี 2วิธีคือ
สลักหลังลอย และสลักหลังเฉพาะ ผูทรงที่สลักหลังตั๋วแลกเงินเจตนาที่จะโอนสิทธิในตั๋วแลกเงินใหแกผูรับ
สลักหลังคนตอไป 

3.6.2การโอนตั๋วผูถือ 
หากผูทรงประสงคแจะโอนตัวผูถือใหทําไดโดยการสงมอบ ดังนั้นการโอนตั๋วเงินประเภทนี้จึงมาตอง

พิจารณาวาการสลักหลังขาดสายหรือไม เพราะการโอนสามารถทําไดโดยมิตองสลักหลัง และหากตั๋วผูถือผู
ทรงไดไปลงลายมือชื่อสลักหลังโอนใหแกผูอื่น ผูสลักหลังยอมเป็นเพียงประกัน(อาวัล)สําหรับผูสั่งจาย 

ตัวอย่าง ดําออกตั๋วแลกเงินสั่งแดงใชเงินแกขาวหรือผูถือ ตั๋วแลกเงินฉบับนี้เป็นตั๋วผูถือ ขาว
สามารถโอนใหเหลืองไดเพียงการสงมอบ แตหากขาวสลักหลังตั๋วแลกเงินถือวาขาวประกันดําผูสั่งจาย ถา
ดําไมใชเงินตามตั๋วขาวจะตองใชเงินแทน 
 3.7 หลักเกณฑ์การสลักหลังตั๋วแลกเงิน 
หลักเกณฑแการสลักหลังตั๋วแลกเงินมี 4 ประการไดแก 

 3.7.1 การสลักหลังจะมีเง่ือนไขไมได 
หมายความวาคําสั่งโอนตั๋วเงินใหมีผลหรือสิ้นผลโดยอาศัยเหตุการณแไมแนนอน จะไมมีผลกระทบตอตั๋วเงิน 
ตั๋วเงินนั้นยังสมบูรณแเหมือนไมมีเงื่อนไขนั้นเลย 
ตัวอย่าง ดําออกตั๋วแลกเงินสั่งแดงจายเงินแกขาว หลังจากนั้น ขาวสลักหลังตั๋วเงินโอนใหเหลืองมีเงื่อนไข
วา ใหการโอนมีผลเมื่อเหลืองเรียนจบปริญญาโท เชนนี้ถือวาเงื่อนไขมิไดมีเลย เหลืองไดตั๋วเงินฉบับนี้ไปโดย
ปราศจากเงื่อนไข มีสิทธิตามตั๋วเงินโดยสมบูรณแ 

 3.7.2 การสลักหลังโอนบางสวนไมได 
การสลักหลังตั๋วแลกเงินจะตองโอนไปซึ่งสิทธิอันเกิดแกตั๋วแลกเงินนั้นทั้งหมด ไมสามารถโอนไปเฉพาะสิทธิ
เพียงบางสวนได การสลักหลังโอนบางสวนทําใหการโอนเป็นโมฆะ 
ตัวอย่าง ดําเป็นผูรับเงินตามตั๋วแลกเงินจํานวน 100,000 บาท สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินใหแดง มีขอความ
วาโอนใหแดง 50,000บาท เชนนี้ถือวาเป็นโมฆะคือไมมีการโอนเกิดขี้นเลยแดงไมใชผูรับสลักหลัง ไมมี
สิทธิรับเงินตามตั๋ว ดํายังคงเป็นผูทรงตั๋วฉบับนั้นโดยชอบดวยกฎหมาย 

 3.7.3 ผูสลักหลังหามสลักหลังสืบไปได 
ผูสลักหลังตั๋วแลกเงินสามารถระบุขอความหามสลักหลังตอไปได หากมีการสลักหลังโอนกันในลําดับตอไป 
ผูสลักหลังคนที่ระบุขอความหามสลักหลังตอ ไมตองรับผิดตอบุคคลอันเขาสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นใหไปใน
ภายหลัง 

ตัวอย่าง  ดําเป็นผูรับเงินตามตั๋วแลกเงิน ไดสลักหลังโอนตั๋วแลกเงินใหแดง และเขียนขอความวา
หามสลักหลังตอ แดงสลักหลังโอนตั๋วเงินใหขาวและขาวสลักหลังโอนตั๋วแลกเงินใหเหลือง เชนนี้ ขาวและ
เหลือง จะใชสิทธิไลเบี้ยเอากับดําไมได สวนแดงตองรับผิดใชเงินใหขาวและเหลือง 

 3.7.4 กําหนดเวลาสลักหลัง แยกพิจารณาเป็น 2กรณีดังนี้ 
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  3.7.4.1 การสลักหลังโอนตั๋วแลกเงิน เมื่อสิ้นเวลาเพ่ือคัดคานการไมรับรอง
หรือไมใชเงินแลว 

ตั๋วแลกเงินที่ผูจายไมรับรองหรือไมจายเงิน ผูทรงตองทําคําคัดคานภายในกําหนด หากมีการสลัก
หลังตั๋วแลกเงินเมื่อสิ้นเวลาทําคําคัดคานนั้นแลว ผูทรงไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาคนกอนๆ กอนกําหนดเวลาทํา
คําคัดคานข้ึนไปไมได แตสามารถเรียกรองเอากับคูสัญญาที่เขามาเก่ียวของภายหลังกําหนดนั้นได 
ตัวอย่าง นาย ก ออกตั๋วแลกเงินสั่งให นาย ข จายเงินให นาย ค  นาย ค สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินให นาย 
ง ครั้นถึงกําหนด นาย ง นําตั๋วแลกเงินไปยื่นให นาย ข  แตนาย ข ไมจายเงิน นาย ง ปลอยเวลาใหเลย
กําหนด โดยไมทําคําคัดคาน และนาย ง ไดสลักหลังตั๋วแลกเงินโอนใหนาย จ เชนนี้  นาย จ ผูรับสลักหลังมี
สิทธิไลเบี้ยเอากับนาย ง ผูสลักหลังโอนเมื่อสิ้นกําหนดทําคําคัดคาน แตจะไปไลเบี้ยเอากับนาย ก ผูสั่งจาย 
นาย ค ผูสลักหลังโอนกอนสิ้นเวลาทําคําคัดคานไมได 

3.7.4.2 การสลักหลังตั๋วแลกเงินเมื่อไดมีคัดคานการไมรับรองหรือไมใชเงินแลว 
เมื่อมีการคัดคานตั๋วแลกเงินแลว ผูทรงยอมใชสิทธิไลเบี้ยเอาไดจากผูสั่งจาย และผูสลักหลังกอนเวลาทําการ
คัดคาน หากมีการโอนตั๋วแลกเงินฉบับนี้หลังไดมีคัดคานแลว ผูทรงจะสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสลักหลัง
ภายหลังสิ้นการคัดคานแลว 
ตัวอย่าง  นาย ก ออกตั๋วแลกเงินสั่งใหนาย ข จายเงินแกนาย ค นาย ค สลักหลังตั๋วแลกเงินโอนใหนาย ง 
ตอมา นาย ง ยื่นตั๋วแลกเงินใหนาย ข รับรอง นาย ข รับรองตั๋วแลกเงินใหนาย ง ครั้นถึงกําหนดนาย ง นํา
ตั๋วไปยื่นใหนาย ข ใชเงิน แตนาย ข ไมใชเงินให นาย ง จึงทําคัดคาน แลวสลักหลังโอนให นาย จ นาย จ 
สลักหลังโอนตอใหนาย ฉ เชนนี้ นายฉ ผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยเอากับนาย ก ผูสั่งจาย นาย ข ผูรับรอง นาย ง ผู
สลักหลังกอนจนถึงวันทําคําคัดคาน แตจะไลเบี้ยเอกับนาย ง นาย จ ผูสลักหลังภายหลังไดทําคําคัดคาน
แลวไมได 
 3.8 การรับรองตั๋วแลกเงิน  
ตั๋วแลกเงินเป็นตราสารที่ผูสงจายโดยปกติ คือ ลูกหนี้ของผูรับเงินสั่งใหผูจาย ที่มีนิติสัมพันธแกับตนจายเงิน
ใหกับผูรับ คูสัญญาตามตั๋วแลกเงินจึงเป็นผูสั่งจายกับผูรับเงิน ผูจายยังเป็นบุคคลภายนอกอยู จนกวาผูจาย
จะไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินแลวจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้ในตั๋วแลกเงิน 
การรับรองตั๋วแลกเงิน คือ การที่ผูจายไดทําการรับรองวาตนจะจายเงินตามตั๋ว เมื่อถึงกําหนดใหกับผูทรงตั๋ว
แลกเงิน หรือผูมีสิทธินําตั๋วแลกเงินไปยื่นเพื่อใหใชเงินตามตั๋วแลกเงินนั้น 
        3.8.1 รูปแบบการรับรอง 

ปพพ มาตรา 931 บัญญัติวา การรับรองนั้นพึงกระทําดวยเขียนลงไวในดานหนาแหงตั๋วแลกเงินเป็น
ถอยคําสํานวนวา “รับรองแลว” หรือขอความอยางอ่ืนทํานองเชนเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อของผูจาย 
อนึ่งแตเพียงลายมือชื่อของผูจายลงไวดานหนาแหงตั๋วแลกเงิน ทานก็จัดวาเป็นการ  รั บรองแลว” 
หมายความวา เพียงแตผูจายลงลายมือชื่อไวหนาตั๋วแลกเงิน ก็ถือวาเป็นการรับรองแลว แตโดยทั่วไปผูจาย
จะลงลายมือชื่อพรอมขอความวารับรองแลว หรือขอความเป็นภาษาอังกฤษวา “Accepted”  
    3.8.2 ประเภทของการรับรอง 
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ปพพ มาตรา 935 บัญญัติวา “อันการรับรองนั้นมีได้สองสถาน คือ การรับรองตลอดไป หรือการรับรอง
เบี่ยงบ่าย”  
การรับรองตลอดไป คือ ยอมตกลงโดยไม่แก้แย้งคําสั่งของผู้สั่งจ่ายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลย ส่วนการรับรอง
เบี่ยงบ่ายนั้น กล่าวเป็นเนื้อความทําผลแห่งตั๋วเงินให้แผกไปจากที่เขียนสั่งไว้ กล่าวโดยเฉพาะก็คือว่า ถ้าคํา
รับรองมีเง่ือนไขก็ดี หรือรับรองแต่บางส่วนก็ดี ท่านว่าเป็นการรับรองเบี่ยงบ่าย” 
หมายความวาการรับรองมี 2 ประเภท คือ 
  3.8.2.1 การรับรองตลอดไป (General Acceptance) เป็นการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขใด 
ๆ หรือไมแยงคําสั่งผูสั่งจาย 
  3.8.2.2 การรับรองเบี่ยงบาย (Qualified Acceptance) เป็นการรับรองโดยมีเงื่อนไข 
หรือแยงคําสั่งของผูสั่งจาย โดยเพิ่มขอความลงไป ทําใหผลขอตั๋วแลกเงินผิดแผกไปจากที่ผูสั่งจายเดิมเขียน
ไว เชนรับรองโดยมีเงื่อนไขผูรับรอง รับรองวา “รับรองจาย ถาสินคาไมเสียหาย”  รับรองจายเพียงบางสวน 
อาจเขียนขอความบนตั๋วแลกเงินที่สั่งจาย 100,000 บาท วา “รับรองเพียง 50,000 บาท” เป็นตน 
ตั๋วแลกเงินที่มีการรับรองเบี่ยงบาย ผูทรงตั๋วแลกเงินจะบอกปใดเสียก็ได และถือวาตั๋วเงินนั้นขาดความ
เชื่อถือ แตถาผูทรงยอมรับคํารับรองเบี่ยงบาย จะตองใหผูสั่งจายหรือผูสลักหลังยินยอมดวย หากผุสั่งจาย
หรือผูสลักหลังไมยินยอมดวย ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังนั้นยอมหลุดพนความผิด แตจะบอกปใดการรับรองแต
เพียงบางสวน ที่ผูสั่งจายไดบอกกลาวกอนแลวโดยชอบไมได 
  3.8.3 ผลของการรับรอง 
ตั๋วแลกเงินที่ผูจายรับรองแลว ผูจายจะตองผูกพันในอันจะจายเงินจํานวนที่รับรองตามเนื้อความแหงคํา
รับรองของตน 
 3.9 การอาวัลตั๋วแลกเงิน 
ตาม ปพพ มาตรา 938 บัญญัติวา “ตั๋วแลกเงินจะมีผู้ค้ําประกันรับประกันการใช้เงินทั้งจํานวนหรือแต่
บางส่วนก็ได้ซึ่งท่านเรียกว่า “อาวัล”  
อันอาวัลนั้นบุคคลภายนอกคนใดตนหนึ่งจะเป็นผู้รับ หรือแม้คู่สัญญาแห่งตั๋วแลกเงินนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
เป็นผู้รับก็ได้” 
การอาวัล หมายถึง การค้ําประกันหนี้ในตั๋วเงิน ทั้งตั๋วแลกเงินและตั๋วเงินอ่ืน ๆ ในการค้ําประกันนั้นอาจค้ํา
ประกันการใชเงินเต็มจํานวนหรือแตเพียงบางสวนก็ได สําหรับผูที่จะเขาอาวัลหรือค้ําประกันลูกหนี้ในตั๋ว
เงินอาจเป็นบุคคลภายนอกหรือคูสัญญาในตั๋วเงินก็ได และจะค้ําประกันลูกหนี้ในตั๋วเงินรายใดก็ตองระบุให
ชัดเจน เชน อาวัลผูสั่งจาย ผูสลักหลัง หรือจะอาวัลผูรับรองก็ได และเมื่อผูอาวัลจายเงินใหลูกหนี้ที่ตัวเอง
อาวัล  และมีสิทธิไลเบี้ยบุคคลที่ตัวเองอาวัล แตในทางปฏิบัติติเจาหนี้มักใหลุกหนี้จัดหาบุคคลภายนอกมา
เป็นผูรับอาวัล เนื่องจากการใหลุกหนี้ในตั๋วเงินมารับอาวัลเสียเองไมไดเกิดประโยชนแอะไรตอเจาหนี้ 
เนื่องจากลูกหนี้ในตั๋วเงินตามปกติตองรับผิดอยูแลว 

3.9.1 วิธีการอาวัล 
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ตาม ปพพ มาตรา 939 บัญญัติวา “อันการรับอาวัลย่อมทําให้กันด้วยการเขียนลงในตั๋วแลกเงินนั้นเอง หรือ
ที่ใบประจําต่อ ในการนี้พึงใช้ถ้อยคําสํานวนว่า “ใช้ได้เป็นอาวัล” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น และ
ลงลายมือชื่อผู้รับอาวัล 
               อนึ่ง เพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวัลในด้านหน้าแห่งตั๋วเงิน ท่านก็จัดว่าเป็นคํารับอาวัล
แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่เป็นลายมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้สั่งจ่าย” 
ในการเขียนขอความรับอาวัลนั้นใหใชคําวา “ใชไดเป็นอาวัล” หรือขอความในลักษณะเดียวกันแลวลง
ลายมือชื่อผูรับอาวัลลงในตั๋วแลกเงินหรือใบประจําตอ   อยางไรก็ตามกฎหมายยังกําหนดตอไปวา   การลง
ลายมือชื่ออยางเดียวลงในดานหนาของตั๋วแลกเงินก็ถือวาเป็นอาวัลแลว   ยกเวนการลงลายมือชื่อของผูสั่ง
จายหรือผูรับรอง 
     ในการรับอาวัล  ผูรับอาวัลตองระบุใหชัดเจนวารับอาวัลบุคคลใด  ถาไมไดระบุวารับอาวัลบุคคลใดให
ชัดเจน ถือวาเป็นการรับอาวัลผูสั่งจาย 

3.9.2 ผลของการอาวัล 
     ผูรับอาวัลจะตองรับผิดเชนเดียวกับบุคคลที่ตนประกัน และผูรับอาวัลใชเงินใหกับผูทรงไปแลว  มีสิทธิ
ไลเบี้ย เอาแกบุคคลที่ตนประกันและบุคคลทั้งหลายที่ตองรับผิดตอบุคคลที่ตนประกัน 
3.10 การใชเงินตามตั๋วแลกเงิน 
     ผูทรงมีหนานําตั๋วแลกเงินไปยื่นตอผูจายหรือผูรับรอง เพ่ือใหใชเงินตามตั๋วแลกเงิน  เมื่อถึงกําหนดหาก
ยื่นตั๋วแลกเงินเพ่ือใหใชเงินหลังจากวันถึงกําหนด  ผูทรงอาจเสียสิทธิไลเบี้ยลูกหนี้ตามตั๋วเงินได  แตหาก
เป็นตั๋วสัญญาใชเงินและเช็คแมผูทรงไมนําไปยื่นเพื่อใหใชเงินในวันที่ตั๋วถึงกําหนด  ผูทรงก็ไมสิ้นสิทธิไลเบี้ย
ลูกหนี้ตามตั๋วเงิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.10.1 ผูยื่นตั๋วใหใชเงิน 
     ผูทรงซึ่งเป็นเจาของตั๋วแลกเงินเป็นผูมีสิทธินําตั๋วแลกเงินไปยื่นใหผูจายหรือผูรับรอง  นอกจากนั้นผูรับ
สลักหลังใหเป็นตัวแทนเพ่ือเรียกเก็บเงิน  ตลอดจนผูรับจํานําตั๋วแลกเงินที่ไดรับสลักหลังเพ่ือจํานํา  ลวนแต
เป็นผูมีสิทธิยื่นตั๋วแลกเงินใหใชเงินทั้งสิ้น 

3.10.2 ผูใชเงิน   ผูใชเงินคือผูจายหรือผูรับรองตามที่ระบุไวกับตั๋วแลกเงิน   จะใชเงินเมื่อผูทรงยื่น
ต๋ัวแลกเงินนั้นตอผูใชเงิน  และหากมีผูจายหรือผูรับรองหลายคน  ผูทรงตองยื่นตั๋วแลกเงินตอทุกคนรวมกัน  
เพราะถามีผูจายหรือผูรับรองรายใดปฏิเสธการจายเงิน  บุคคลนั้นจะตองรับผิด  สวนบุคคลอ่ืนๆยังไมไดผิด
นัด เพราะยังไมไดปฏิเสธ ซึ่งจะสงผลตอการใชสิทธิไลเบี้ยตอไป 

3.10.3 สถานที่ยื่นตั๋วใหใชเงิน 
     ผูทรงจะตองยื่นตั๋วแลกเงินใหผูรับรองหรือผูจาย  ใชเงินตามสถานที่ระบุไวในตั๋วแลกเงินนั้น  ถามิได
ระบุสถานที่ใชเงิน ใหยื่น ณ ภูมิลําเนาผูจายหรือผูรับรอง  ถาหาตัวผูจายหรือผูรับรองไมพบ แสดงวาผูจาย 
หรือ ผูรับรองบอกปใดไมยอมใชเงิน  ผูทรงสามารถใชสิทธิไลเบี้ยลูกหนี้ทั้งหลายในตั๋วเงิน  ใหรับผิดตาม
เนื้อความ แหงตั๋วเงินนั้น 
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3.10.4 กําหนดเวลายื่นตั๋วใหใชเงิน   ผูทรงตองนําตั๋วแลกเงิน ไปยื่นใหผูจายหรือผูรับรองใชเงินใน
วันที่ตั๋วแลกเงินถึงกําหนดวันใช   ยกเวนตั๋วแลกเงินใหใชเงินเมื่อไดเห็นใหนําไปยื่นภายในหกเดือนนับตั้งแต
วันออกตั๋ว 

3.10.5 ผลของการใชเงิน   ผูใชเงินใหถูกตองแกผูที่นําตั๋วแลกเงินไปยื่นเพ่ือใหใชเงิน   ยอมทําให
ตนหลุดพนจากความรับผิด   เพราะหนี้ของตนตามตั๋วแลกเงินไดระงับสิ้นไป 

 3.10.6 รูปแบบการใชเงิน  ในการใชเงินตามตั๋วแลกเงิน  ผูใชเงินจะเรียกตั๋วแลกเงินไว
และใหผูยื่นตั๋ว  ลงลายมือรับเงินไวในตั๋วเงินนั้นก็ได 
 3.11 การสอดเข้าแก้หน้า 
     การสอดเขาแกหนาคือการที่มีบุคคลเขามาผูกพันดําเนินการใหตั๋วแลกเงินที่ขาดความนาเชื่อถือ  เพราะ
ไมมีการรับรอง  หรือไมใชเงิน  หรือกรณีอ่ืนๆ  อันทําใหผูทรงตั๋วแลกเงินมีสิทธิไลเบี้ยเอากับลูกหนี้ทั้งหลาย
ในตั๋วแลกเงินนั้น  กอนตั๋วแลกเงินถึงกําหนดใชเงินกลับใชไดตอไป   เพ่ือแกหนาหรือรักษาชื่อเสียงของ
ลูกหนี้ตามตั๋วแลกเงินนั้น  ซึ่งอาจทําไดโดยการเขารับรองวาจะใชเงินตามตั๋วแลกเงินนั้นเสียเอง  เมื่อถึง
กําหนดใชเงิน การสอดเขาแกหนาจะคลายกับการรับอาวัล  แตการสอดเขาแกหนาจะตางกับอาวัลใน
ประเด็นดังนี้  
1) การสอดเขาแกหนามิใชรายการจําเป็นตองมีอยูในตั๋วแลกเงิน  แตจะมีข้ึนกรณีลูกหนี้มีปใญหาดานเครดิต 
2) การสอดเขาแกหนาเกิดขึ้นเมื่อตั๋วแลกเงินขาดความหนาเชื่อถือ  แตการอาวัลเกิดกอนที่ตั๋วเงินจะขาด
ความนาเชื่อถือ 

 3.11.1 ผลของการสอดเขาแกหนา 
     ผูรับรองเพ่ือแกหนาจะกลายเป็นลูกหนี้ตามตั๋วแลกเงิน  ที่มีการรับรองเพ่ือแกหนา  และตองรับผิดตอ
บุคคลซึ่งเป็นเจาหนี้ทั้งหลายตามตั๋วแลกเงิน  คือผูทรงและผูสลักหลัง  เชนเดียวกับลูกหนี้ที่ตนเขาแกหนา 

 3.11.2 การใชเงินเพื่อแกหนา 
     การใชเงินเพื่อแกหนามีไดกรณีผูทรงมีสิทธิไดเบี้ยลูกหนี้ทั้งหลาย  เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกําหนด  หรือกอน
ตั๋วแลกเงินถึงกําหนด  หมายความวา  เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกําหนดผูรับรองหรือผูจายไมจายเงิน  หรือกรณีผู
ทรงมีสิทธิไลเบี้ยลูกหนี้ทั้งหลายกอนตั๋วแลกเงินถึงกําหนด  คือผูจายบอกปใดการรับรอง  หรือผูจายเสีย
เครดิตทางการเงิน  เชน ลมละลาย  เป็นตน  ก็อาจมีบุคคลใดเขาไปใชเงินแทนลูกหนี้คนใดคนหนึ่ง  เพ่ือแก
หนารักษาชื่อเสียงลูกหนี้ไว  โดยการใชเงินนั้น  ผูใชเงินเพ่ือแกหนาตองใชเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตามตั๋วแลก
เงินนั้น  ในวันที่มีการปฏิเสธการจายเงิน  หรือภายในสี่วันนับแตวันที่มีการปฏิเสธการจายเงิน  เนื่องจากผู
ทรงตองคําคัดคานการไมใชเงินภายในสามวัน  นับแตวันที่ผูทรงนําตั๋วแลกเงินไปยื่นเพ่ือใหใชเงินจากผูจาย  
และผูจายปฏิเสธการจายเงิน 

 3.11.3 ผลของการใชเงินเพ่ือแกหนา 
     เมื่อใชเงินเพื่อแกหนาถูกตองครบถวนแลว  ผูใชเงินเพ่ือแกหนายอมไดรับสิทฺธิไลเบี้ยบุคคลที่เป็นลูกหนี้
ของตน  คือผูที่ตนเขาแกหนาและผูที่เป็นลูกหนี้ตามตั๋วแลกเงินของบุคคลที่ตนเขาแกหนา 
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 3.12 สิทธิไล่เบี้ย 
     “สิทธิไลเบี้ย” หมายความวา เรียกรองใหรับผิดในการชําระหนี้ยอนข้ึนไปเป็นลําดับ กลาวคือหลังจากผู
ทรงนําตั๋วแลกเงินไปยื่นตอผูจายหรือผูรับรอง เพ่ือใหใชเงินในกรณีของตั๋วแลกเงิน หรือนําตั๋วสัญญาใชเงิน
ไปยื่นใหผูออกตั๋ว เพ่ือใหใชเงินและถูกปฏิเสธการจายเงิน ผูทรงจึงตองเรียกใหลูกหนี้ทั้งหลายในตั๋วเงิน
รวมทั้งลูกหนี้ชั้นตนใชเงิน 

 3.12.1 ผูมีสิทธิไลเบี้ย  ไดแก  ผูทรงและเจาหนี้อ่ืนๆตามตั๋วแลกเงิน  เชนบุคคลที่เคยเป็น
ลูกหนี้ของผูทรง  เพราะเป็นผูสลักหลัง หรือผูรับอาวัลและไดใชเงินใหผูทรง  และรับตั๋วแลกเงินกลับคืนมา 
ยอมมีสิทธิไลเบี้ยบุคคลที่เป็นลูกหนี้ของตั๋วแลกเงิน 

 3.12.2  ผูที่เจาหนี้ใชสิทธิไลเบี้ย  ไดแก  ผูสั่งจาย  ผูสลักหลัง ผูรับอาวัล ผูรับรองดวย
สอดเขาแกหนา  และลูกหนี้ขั้นตนคือผูรับรองในตั๋วแลกเงิน  และผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน 

 3.12.3 เงื่อนไขการใชสิทธิไลเบี้ย 
     เมื่อตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ  กลาวคือ  เมื่อผูทรงนําตั๋วเงินไปยื่นเพ่ือใหผูจายเงินหรือผูรับรองใชเงิน แต
ถูกปฏิเสธ  ผูทรงตองทําคําคัดคานการไมรับรอง   โดยแจงตอนายอําเภอหรือทนายความที่ไดรับอนุญาตให
ทําคําคัดคาน  และสงมอบหนังสือคัดคานใหผูทรง  พรอมคํากลาวการคัดคานไปยังผูถูกคัดคานวาตั๋วเงิน
ขาดความนาเชื่อถือแลว  และจะมีการไดสิทธิไลเบี้ยลูกหนี้ตามตั๋วแลกเงิน 

 3.12.4 การใชสิทธิไลเบี้ยของผูทรง 
     ผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยใหลูกหนี้ในตั๋วแลกเงินตองรับผิดในลักษณะลูกหนี้รวม  ดังนี้ 
(1)ผูรับผิดตามตั๋วแลกเงิน  คือ  ลูกหนี้ตางๆ  ไดแกผูสั่งจาย  ผูรับรอง  ผูสลักหลัง  ผูอาวัล  ผูรับรองดวย
การสอดเขาแกหนา  โดยตองรับผิดอยางลูกหนี้รวม เจาหนี้ จะเรียกใหลูกหนี้คนหนึ่งคนใดรับผิด  ในหนี้
ทั้งหมดเพียงคนเดียว  หรือเพียงบางสวน  หรือใหลูกหนี้ทั้งหมดรวมกันรับผิดในหนี้เต็มจํานวนก็ได  ผูทรง
ซึ่งเป็นเจาหนี้วากลาวเอาความแกบรรดาลูกหนี้โดยเรียงตัว  หรือรวมกันก็ได  โดยไมจําเป็นตองดําเนินการ
เรียกรองตามลําดับการเขามาเป็นลูกหนี้ในตั๋วแลกเงินนั้น 
     บุคคลที่เคยเป็นลูกหนี้ในตั๋วแลกเงิน  เมื่อไดใชเงินใหกับผูทรงไปแลว  และไดรับตั๋วเงินกลับคืนมาอยูใน
ครอบครอง ยอมมีสิทธิไลเบี้ยบุคคลที่เป็นลูกหนี้ของตนในตั๋วแลกเงินใหรับผิดตามเนื้อความในตั๋วแลกเงิน
ได 

4  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
มาตรา 982 บญญัติวา “อันว่าตั๋วแลกเงินนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนี่ง เรียกว่าผู้ออกตั๋ว ให้
คํามั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจํานวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใช้ให้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง 
เรียกว่าผู้รับเงิน” 
   และในมาตรา 983 ยังบัญญัติ “ตั๋วสัญญาใช้เงินต้องมีรายการดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ” 
 (1)  คําบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(2)  คํามั่นสัญญาอันปราศจากเง่ือนไขว่าจะใช้เงินเป็นจํานวนแน่นอน 
(3)  วันถึงกําหนดใช้เงิน 
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(4)  สถานที่ใช้เงิน 
(5)  ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้รับเงิน 
(6)  วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(7)  ลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว 
ตัวอยางตั๋วสัญญาใชเงิน 

 
ภาพที่ 7-9 ตั๋วสัญญาใชเงิน 

กฎหมายใหนําบทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินมาใชกับตั๋วสัญญาใชเงินดวย  เพียงเทาที่ไมขัดกับ
สภาพแหงตราสารประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน  เชน  การสลักหลัง  การอาวัล  การสอดเขา  แกหนา  เป็นตน 
 4.1  อายุความฟ้องผู้รับรองตั๋วแลกเงิน และผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
     อายุความฟูองรองผูรับรองตั๋วแลกเงิน  และผูออกตั๋วสัญญาใหเชาเงิน  หามมิใหฟูองเมื่อพนเวลา 3ปี  
นับแตตั๋วเงินถึงกําหนดใชเงิน 
 4.2  อายุความผู้สั่งจ่ายและสลักหลัง 
  ผูทรงฟูองผูสั่งจายและผูสลักหลัง  หามมิใหฟูองเมื่อพนเวลาหนึ่งปี  นับแตวันที่ไดลงในคําคัดคานซึ่งทํา
ขึ้นถูกตองตามเวลาที่กําหนด  หรือนับแตวันที่ตั๋วเงินถึงกําหนดใชเงินในกรณีตั๋วเงินมีขอกําหนดวา “ไม
จําตองมีคําคัดคาน” 
5 เช็ค ( Cheque) 
 เช็คเป็นตราสารสินเชื่อที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ในแวดวงธุรกิจการคา ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป เนื่องจากมีความสะดวก ปลอดภัย ตามมาตรา 987 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแบัญญัติ
วา “อันว่าเช็คนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจํานวนหนึ่งเมื่อ
ทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งอันเรียกว่า ผู้รับเงิน’’ 
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 เช็คจะตองมีรายการตามที่ระบุไวในมาตรา 988 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้ “อันเช็คนั้นต้องมีรายการ
ดังกล่าวต่อไปนี้” คือ 
1 คําบอกชื่อว่าเป็นเช็ค 
2 คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจํานวนแน่นอน 
3 ชื่อหรือยี่ห้อและสํานักของธนาคาร 
4 ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงิน หรือคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 
5 สถานที่ใช้เงิน 
6 วันและสถานที่ออกเช็ค 
7 ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย 
      จากบทบัญญัติใน 2 มาตรา ดังกลาว อธิบายไดวา เช็คคือตราสารที่ผูมีเงินฝากกระแสรายวัน สั่งให
ธนาคารจายเงินใหแกผูรับเงิน 
      กลาวคือเงินฝากธนาคารจะมี 3 ประเภทไดแก เงินฝากประจํา ( Fixed Deposit )  เงินฝากออม
ทรัพยแ  ( Saving Deposit ) และเงินฝากกระแสรายวัน ( Current Deposit ) ซึ่งเงินฝากประจําและเงิน
ฝากออมทรัพยแจะฝากถอนโดยใชสมุดคูฝาก ( pass book ) เป็นหลักฐาน แตสําหรับเงินฝากกระแสรายวัน 

การนําฝากจะใชใบนําฝาก ( pay in ) และเม่ือตองการถอนเงินจะตองถอนโดยใชเช็คเป็นหลักฐานการ
ถอนเงิน  ซึ่งผูมีเงินฝากกระแสรายวัน  เจาของบัญชีจะตองเขียนเช็คลงนามการจายเงิน เช็คจึงมี
ผูเกี่ยวของ 3 ฝุายดังภาพที่ 7-10 

ผูสั่งจาย   ธนาคาร 

   สั่งจาย                                                 จายเงิน 
ภาพที่ 7-10 แสดงความสัมพันธแของผูเกี่ยวของกับเช็ค 

โดยตราสารสินเชื่อประเภทนี้จะตองมีรายการครบถวน 7 ประการ ตามกฎหมายกําหนด จึงสมบูรณแ 
5.1 ประเภทของเช็ค 

  เช็คแบงตามลักษณะผูรับเงินได 2 ประเภท คือ 
 5.1.1 เช็คท่ีสั่งจายใหผูถือ ( Bearer’s cheque )  

  หมายถึงเช็คที่สั่งจายใหผูรับเงินโดยระบุชื่อผูรับเงินไวในเช็คแตมิไดขีดฆาคําวา “ หรือผู
ถือ “ เชน ผูสั่งจายเขียนเช็คสั่งจายเงินให นายสมพร สงวนนาม จะนําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารเอง หรือมอบ
ใหใครไปข้ึนเงินแทนก็ไดเชนเดียวกัน หรืออาจเติมขอความวา เงินสด โดยไมขีดฆาคําวา “ หรือผูถือ “จะได
อานความหมายวา จายเงินสด หรือผูถือ ลักษณะเชนนี้ใครถือเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารไดเชนกัน สําหรับเช็ค
ผูถือสามารถโอนใหแกกันไดโดยการสงมอบ ดังภาพที่ 7-11 
 
 
 
 

ผูรับเงิน 
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ตัวอยางเช็คผูถือ 

             
ภาพที่ 7-11 เช็คผูถอื 
ที่มา : ธนาคารกรุงไทย 

 5.1.2  เช็คท่ีจายเงินตามคําสั่ง ( Order cheque )  
   หมายถึงเช็คที่ผูสั่งจายระบุชื่อผูรับเงินตามเช็คและขีดฆา คําวา “ หรือผูถือ “ ในเช็คออก 
เชน จายเงินใหนายโชคชัย เดชขจร และขีดฆาคําวาหรือผูถือออก ทําใหอานไดใจความวา จายให นายโชค
ชัย เดชขจร ผูมีสิทธิรับเงินตามเช็คจึงเป็น นายโชคชัย เดชขจร เทานั้น ดังภาพที่ 3-8 
อนึ่งการเขียนคําวา จาย “ เงินสด ” และขีดฆาคําวาผูถือออก จะทําใหอานวาจายเงินสด เป็นการไมระบุ
ชื่อหรือยี่หอผูรับเงิน ทั้งไมมีคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือและรายการนี้ถือวาเป็นสาระสําคัญทําใหเช็คมันไม
สมบูรณแ ธนาคารปฏิเสธการจายเงินได เช็คจายเงินตามคําสั่งละสงมอบจะโอนใหกันไดโดยการสลักหลัง ดัง
ภาพที่ 7-12 

 

 
  ภาพที่ 7-12 เช็คจายเงินตามคําสั่ง 
  ที่มา : บริษัท สุขสวัสดิ์ สลิตดิ้ง เซนเตอรแ จํากัด 
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จาย             เงินสด                                                                          หรือผูถือ 
 
จํานวนเงิน     สี่พันเจ็ดรอยแปดบาทถวน 
    
                                                                                  ลายมือชื่อผูสั่งจาย 

=4,708/= 

ภาพที่ 7-13 เช็คไมสมบูรณแ 
  5.2 การสลักหลังเช็ค ( Endorsement ) 
  เพ่ือใหเช็คอันเป็นตราสารสินเชื่อโอนเปลี่ยนมือกันได เพ่ือความสะดวกในการใชเป็นสื่อ
การแลกเปลี่ยนกฎหมายจึงกําหนดใหเช็คสามารถโอนใหบุคคลอ่ืนได โดยการสลักหลังและสงมอบซึ่งมี
วิธีการสลักหลังดังนี้ 
  5.2.1  การสลักหลังลอย 
   หมายถึงการลงลายมือผูสลักหลังไวดานหลังของเช็ค โดยมิไดระบุชื่อผูรับโอน ถาเป็นการ
สลักหลังลอยในเช็คระบุชื่อผูรับเงิน  จะทําใหเช็คระบุชื่อผูรับเงินกลายเป็นเช็คผูถือทันที เชน เช็ค ระบุชื่อ
ผูรับเงิน เขียนวา จายให นายสมหมาย เรืองเดช และขีดฆาคําวาหรือผูถือออก นายสมหมาย เรืองเดช 
เทานั้นที่สามารถนําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารได แตถาหากนายสมหมาย เรืองเดช สลักหลังลอยในเช็คนั้น
และสงมอบให บุคคลใด ๆ ก็ตาม เช็คฉบับนั้นจะกลายเป็นเช็คผูถือที่ใครก็สามารถนําไปขึ้นเงินกับธนาคาร
ได ดังภาพที่ 7-14 

 
   ภาพที่ 7-14 การสลักหลังลอย 

5.2.2  สลักหลังพิเศษ  
  คือการสลักหลังเช็คโดยระบุชื่อผูรับโอนเช็คคนตอไป เชน สมหมาย เรื่องเดช ตองการโอน
เช็คใหสมชาย ดูดี  จะทําการสลักหลังโดยเขียนขอความดานหลังเช็ค จายใหสมชาย ดูดี  แลวลงลายมือชื่อ 
สมหมายเรื่องเดช เชนนี้ผูจะนําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารคือ สมชาย ดูดี เทานั้น ถาสมชาย ดูดี จะโอนเช็ค
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ฉบับดังกลาวใหกับผูอื่นก็สามารถทําได โดยการสลักหลังตอไป นายสมชายตองการโอนใหนายสมโภชนแ คอ
แข็ง สามารถทําได ดังภาพ 7-15 

 
ภาพที่ 7-15 การสลักหลังพิเศษ 

 5.3 การขีดคร่อมเช็ค ( Cross cheque )  
  การขีดครอมเช็ค หมายถึงการขีดเสนคูขนานดานบนมุมซายของเช็ค เพ่ือปูองกันมิใหผูรับ
เช็คโดยมิชอบ นําไปขึ้นเงินจากธนาคารไดสะดวก แตตองนําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของตนกอน เพ่ือ
รักษาผลประโยชนแของทุกฝุาย ทั้งผูสั่งจาย ธนาคารผูจาย และผูรับเงิน การขีดครอมมีดังนี้ 

 5.3.1  การขีดครอมทั่วไป 
   หมายถึง การมีเสนคูขนานขีดขวางไวขางหนาดานซายกับมีหรือไมมีคําวา “และบริษัท” 
หรือคํายอวา & Co,Ltd  คําวา “และบริษัท” แปลมาจากภาษาอังกฤษวา  & Co,Ltd เนื่องจากธนาคาร
ทั้งหลายเป็นบริษัทจํากัดจึงลงทายดวยคําวา & Co,Ltd ( ในปใจจุบันธนาคารทุกแหงในประเทศไทยตอง
เป็น บริษัทจํากัด ( มหาชน ) ดังภาพที่ 7-16 

 
ภาพที่ 7-16 การขีดครอมทั่วไป 

       ที่มา : www. http://www.thaiseoboard.com 
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      ผลของการขีดครอมทั่วไปจะทําใหธนาคารไมจายเงินสดใหผูนําเช็คมายื่น แตจะจายเงินใหแก
ธนาคารเทานั้น และเนื่องจากเป็นการขีดครอมโดยทั่วไปจึงจายเงินใหธนาคารใดก็ได เชน ดําไดรับเช็ค
ธนาคารกรุงไทยเป็นเช็คขีดครอม ดําจะนําเช็คไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารกรุงไทยไมได แตจะนําเช็คนั้นเขาฝาก
ในบัญชีของตนที่ธนาคารใดก็ได ถาดําไมมีบัญชีเงินฝากเลยก็จะตองเปิดบัญชีธนาคารขึ้นมาใหม หรือสลัก
หลังใหบุคคลที่ไวใจได    เพ่ือเรียกเก็บเงินเขาบัญชีแทนตน 
5.3.2  การขีดครอมเฉพาะ  
   หมายถึง การขีดเสนคูขนานไวขางหนาดานซายของเช็ค และมีการระบุชื่อธนาคารใด
ธนาคารหนึ่งไวในเสนคูขนานนั้น มีผลทําให ธนาคารผูจายเงินจะตองจายเงินตามเช็คนั้นไดเฉพาะใหแก
ธนาคารที่ระบุชื่อไวในเสนคูขนานเฉพาะนั้น เชน เช็คขีดครอมระบุชื่อธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ผู
ทรงจะนําไปขึ้นเงินสดไมไดจะตองใหธนาคารกรุงไทยเรียกเก็บเงินจากธนาคารผูจายเงินเทานั้น ดังภาพที่ 
7-17 

 
 
 
 
ภาพที่ 7-17 ขีดครอมเฉพาะ 

 นอกจากนั้นอาจมีการเขียนขีดความในเสนคูขนานดานหนาเช็ควา “เขาบัญชีผูรับเทานั้น”( 

Account payee only) หมายถึงเป็นการระบุใหธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ผูรับเงินเปิดบัญชีเป็นผูเรียก
เก็บเงินจากธนาคารผูจายได แตจะเขาบัญชีคนอื่นไมได  ถามีการเขียนขอความ “ หามเปลี่ยน
มือ หริอ Not Negotiabie” ลงในเสนคูขนานมีขีดครอม หมายความวา เช็คนั้นจะโอนเปลี่ยน
มือตอไปโดยการสลักหลังไมได ผูทรงตองใหธนาคารท่ีตนเปิดบัญชีเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู
จายเทานั้น ดังภาพท่ี 7-18 และ7-19 
 

 
ภาพที่ 7-18 เช็คเขาบัญชีผูรับเทานั้น 

    ที่มา : มูลนิธิสรางสรรคแเด็ก 
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 ภาพที่ 7-19 ตัวอยางเช็คหามเปลี่ยนมือ  

ที่มา : ผูเขียน 
 5.4 สิทธิในการขีดคร่อมเช็ค 
   ตามมาตรา 995 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ ระบุไดดังนี้ 
1 เช็คไมมีขีดครอม ผูสั่งจายหรือผูทรงคนใดคนหนึ่ง จะขีดครอมเสียก็ไดและจะทําเป็นขีดครอมทั่วไป หรือ
ขีดครอมเฉพาะก็ได 
2 เช็คขีดครอมทั่วไป ผูทรงจะทําใหเป็นขีดครอมเฉพาะเสียก็ได 
3 เช็คขีดครอมทั่วไปก็ดี ขีดครอมเฉพาะก็ดี ผูทรงจะเติมคําวา “ หามเปลี่ยนมือก็ได”  
4 เช็คขีดครอมเฉพาะใหแกธนาคารใด ธนาคารนั้นจะซ้ําขีดครอมเฉพาะไปใหแกธนาคารอ่ืนเพ่ือเรียกเก็บ
เงินก็ได 
5 เช็คไมมีขีดครอมก็ดี เช็คขีดครอมทั่วไปก็ดี สงไปยังธนาคารใด เพ่ือใหเรียกเก็บเงิน ธนาคารนั้นจะลงขีด
ครอมเฉพาะใหแกตนเองก็ได 
 5.5 การปฏิเสธจ่ายเงินตามเช็ค 
  ตามมาตรา 991 แหงประมวลผลกฎหมายแพงและพาณิชยแไดบัญญัติใหธนาคารปฏิเสธ
จายเงินเมื่อมีเหตุ ดังตอไปนี้  
1.เงินในบัญชีของผูสั่งจายไมพอที่จะจายตามเช็คนั้นและไมมีขอตกลงใหผูสั่งจายเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคาร
บอกปใดไมจายเงินตามเช็คนั้นได และจะประทับอักษรวาRT หมายถึง ( Return cheque ) คือใหติดตอผู
สั่งจาย 
2.ยื่นเช็คเกินกําหนด 6เดือน นับแตวันที่ลงในเช็ค 
3.เมื่อมีคําบอกกลาวไปยังธนาคารวาเช็คนั้นสูญหายหรือถูกลักไป  และในมาตรา 992 ไดบัญญัติตอไปวา  
หนาที่และอํานาจของธนาคารที่จะใชเงินตามเช็คอันเบิกแกตนนั้น ทานวาเป็นอันสิ้นสุดไป เมื่อกรณี
ดังกลาวตอไปนี้คือ 
1.มีคําบอกหามการใชเงิน 
2.รูวาผูสั่งจายตาย 
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3.รูวา ไดมีคําสั่ง รักษาทรัพยแชั่วคราว หรือคําสั่งใหผูสั่งจายเป็นคนลมละลาย หรือไดมีประกาศโฆษณา
คําสั่งเชนนั้น 
      นอกจากนั้นธนาคารจะปฏิเสธการจายเงินตามเช็คตามประเพณีทางการคาที่ถือปฏิบัติกันมาไดดังนี้ 
1.ลายมือชื่อผูสั่งจายไมตรงกับตัวอยาง 
2.จํานวนเงินตามตัวเลขไมตรงกับตัวอักษร 
3.เช็คชํารุดฉีกขาด 
4.ผูสั่งจายปิดบัญชีเงินฝากไปแลว 

6 สรุป 
 ต๋ัวเงินเป็นตราสารพาณิชยแที่ใชชําระหนี้ระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ที่อยูตางถิ่น มี 3  ประเภทคือ 
ตั๋วแลกเงิน ตัวสัญญาใชเงิน และเช็ค  
 ตั๋วแลกเงินคือ ตราสารที่บุคคลหนึ่งสั่งใหผูจายเงิน ใชเงินจํานวนหนึ่งใหกับบุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกวาผูรับเงิน  
 ตั๋วสัญญาใชเงิน คือตราสารที่บุคคลผูหนึ่งเรียกวาผูออกตั๋ว สัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งใหแก
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูรับเงิน  
 เช็คคือ ตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูสั่งจาย สั่งธนาคารใหใชเงินจํานวนหนึ่งเมื่อ ทวงถามใหแก
ผูบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูรับเงิน  
 ตั๋วแลกเงิน สามารถโอนใหกันได โดยการสลักหลัง ผูมีสิทธิ์ไดรับการใชเงินตามตั๋วแลกเงิน คือผู
ทรง และผูใชเงิน ตามตั๋วคือผูรับรองตามที่ระบุไวในตั๋ว แลกเงิน บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงิน
ใหนําไปใชกับตั๋วสัญญาใชเงินและเช็ค เทาท่ีไมขัดกับสภาพแหงตราสารนั้นๆ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

1. ใหอธิบายความแตกตางระหวางตั๋วแลกเงินกับตั๋วสัญญาใชเงิน 

2. ผูทรงตั๋วเงินหมายถึงผูใด มีสิทธิและหนาที่อยางไร 

3. การสลักหลังลอยคืออะไร มีผลทางกฎหมายตั๋วเงินอยางไร 

4. ตั๋วแลกเงินแบงตามลักษณะผูทรงไดเป็นกี่ประเภท อะไรบาง 

5. การรับรองตั๋วเงินกับการอาวัลตั๋วเงินตางกันอยางไร 

6. การรับรองตั๋วเงินแบบเบี่ยงบายคืออะไร มีผลทางกฎหมายอยางไร 

7. สิทธิไลเบี้ย คืออะไร 

8. เช็คแบงเป็นกี่ประเภท อะไรบาง 

9. การขีดครอมเช็ค เพ่ือวัตถุประสงคแใด และการขีดครอมมีก่ีแบบ 

10. ธนาคารจะปฏิเสธการจายเงินตามเช็คในกรณีใดบาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 8 
เนื้อหาประจําบท 

1.รายรับของรัฐบาล 
2.ความหมายของภาษีอากร 
3.การจําแนกภาษีอากร 
4.วัตถุประสงคแในการเก็บภาษีอากร 
5.ลักษณะของภาษีอากรที่ดี 
6.โครงสรางของกฎหมายภาษีอากร 
7.กฎหมายสําคัญในการจัดเก็บภาษี 
8.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายรายรับของรัฐบาลได 
2.อธิบายความหมายของภาษีอากรได 
3.อธิบายการจําแนกภาษีอากรได 
4.อธิบายวัตถุประสงคแในการเก็บภาษีอากรได 
5.อธิบายลักษณะของภาษีอากรที่ดีได 
6.อธิบายโครงสรางของกฎหมายภาษีอากรได 
7.อธิบายกฎหมายสําคัญในการจัดเก็บภาษีได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 8 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร 

บทนํา 
รัฐบาลของแตละประเทศมีหนาที่หลายประการ เชน ปูองกันประเทศและพัฒนาประเทศดานตางๆ 

ไมวาจะเป็นดานการศึกษา การสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ เป็นตน ทั้งนี้เพ่ือใหมาตรฐานการดํารงชีพของ
บุคคลในชาติอยูในระดับดีที่สุดเทาที่ทรัพยากรธรรมชาติ และปใจจัยการผลิตจะเอ้ืออํานวยให จากเหตุผล
ดังกลาวรัฐบาลจําเป็นตองมีรายรับใหเพียงพอเพ่ือทําหนาที่ดานตางๆ ใหบรรลุเปูาหมาย   
1 รายรับของรัฐบาล   

รายรับของรัฐบาลแบงไดเป็น  2  ประเภท  ไดแก   
1.1 รายรับท่ีเป็นรายได้  หมายถึง  รัฐบาลไดมาโดยไมตองมีภาระตองใชคืน  ไดแก 
    1.1.1  การเก็บภาษีอากร ซึ่งเก็บจากบุคคล  หนวยธุรกิจตามเงื่อนไขและหลักเกณฑแที่กําหนด

ไวในกฎหมาย 
    1.1.2  รายไดจากรัฐพาณิชยแ  เป็นรายไดจากสวนแบงกําไรในการดําเนินงานของธุรกิจที่รัฐถือ

หุน  ไมวาจะอยูในรูปรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท เชน กิจการไฟฟูา กิจการประปา สลากกินแบงรัฐบาล เป็นตน 
    1.1.3 รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ  เชน คาขายของกลาง  คาธรรมเนียมตางๆ  ที่

เรียกเก็บจากประชาชนผูมาใชบริการจากรัฐ 
    1.1.4  รายไดอ่ืนๆ  เป็นรายไดที่ไดรับตามอํานาจของกฎหมายและระเบียบขอบังคับหรือ

สัญญาที่ทําไวกับรัฐบาล  เชน  คาแสตมป  คาปรับ  เป็นตน 
1.2  รายรับท่ีมิใช่รายได้  หมายถึง  รายรับที่รัฐบาลมีภาระในการชดใชคืนในภายหลัง  ไดแก 
     1.2.1  การกูยืมเงิน  ในยามที่มีความจําเป็นรัฐบาลอาจตองกูยืมเงินมาใชในการพัฒนาประเทศ  

ซึ่งการกูยืมเงินนั้นอาจกูจากภายในประเทศหรือกูจากตางประเทศก็ได 
     1.2.2  การพิมพแธนบัตร  โดยตองมีทรัพยแสินที่มีคาตามกฎหมายกําหนดเป็นทุนสํารองเงินตรา

หนุนหลังธนบัตร  วิธีนี้ตองระมัดระวังมิฉะนั้นอาจจะทําใหเกิดเงินเฟูองาย 
     1.2.3  เงินคงคลัง  หมายถึง  เงินสดเหลือจายที่รัฐบาลเก็บรักษาไวในขณะใดขณะหนึ่ง  ซึ่งถา

หากอยูในภาวะจําเป็นรัฐบาลอาจนําเงินคงคลังมาใชจายเพื่อชดเชยรายรับที่ยังขาดอยู 
รายรับของรัฐบาลที่กลาวมาท้ังหมดนั้นการเก็บภาษีอากรถือเป็นแหลงที่เป็นรายไดที่มีความสําคัญ  

ซึ่งรัฐบาลของประเทศตางๆ มักกําหนดหนาที่ในการเสียภาษีของพลเมืองไวในบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
สําหรับประเทศไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรทุกฉบับ ไดกําหนดใหประชาชนชาวไทยเป็นผูที่
มีหนาที่เสียภาษีไวอยางชัดแจง ผูใดอางความไมรูกฎหมายมาเป็นสาเหตุของการไมเสียภาษีอากรไมได  
นอกจากภาษีอากรจะเป็นรายไดหลักของประเทศแลวมาตรการดานภาษีอากร ถือเป็นเครื่องมือสําคัญชนิด
หนึ่งของนโยบายการคลัง ที่สามารถนํามาใชประโยชนแในดานตางๆ เชน เป็นเครื่องมือในการเสริมสราง
ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยมีนโยบายภาษีอากรไปในทางสงเสริ มการออม
และการลงทุน และยังใชภาษีอากรเป็นเครื่องมือกระจายรายไดของคนในสังคมใหมีความเทาเทียมกันมาก
ขึ้น โดยการใชระบบภาษีแบบกาวหนา ทําการเก็บภาษีทางตรงใหมากขึ้น ในกรณีที่สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศอยูในภาวะฝืดเคือง สภาพการผลิต การลงทุนและการซื้อขายอยูในภาวะซบเซา การใชนโยบายลด
อัตราภาษีอากรอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  จะชวยสงเสริมกําลังใจใหประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
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ผูประกอบการคา และ อุตสาหกรรมการลงทุนโดยทั่วไปไดมีกําลังใจในการลงทุนการผลิตเพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจโดยรวมของชาติ 

สิ่งสําคัญอีกประการ ในการดําเนินชีวิตของคนสวนใหญ ภาษีอากรมักจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของอยู
ดวยเสมอ เริ่มตั้งแตเกิดจนกระทั่งตายไมวาการดําเนินชีวิตนั้นจะประกอบอาชีพใดก็ตาม   ภาษีอากรจึงเป็น
เรื่องที่ทุกคนควรจะศึกษาหาความรูไว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ศึกษาทางดานบริหารธุรกิจหรือการจัดการ 
เพราะบุคคลเหลานี้นอกจากจะเกี่ยวของกับภาษีอาการในการดําเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแลว การ
ประกอบอาชีพสวนใหญยังเกี่ยวของกับเรื่องธุรกิจการคา การอุตสาหกรรม การซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งทุก
ขั้นตอนภาษีอากรจะมีบทบาทเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ ดวยเหตุนี้จึงควรมีความรอบรูเกี่ยวกับเรื่องภาษี
อากรเป็นอยางดี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล พ.ศ. 2558-2560 ปรากฏ
ดังตารางที่ 8-1 และ 8-2 
ตารางท่ี 8-1 รายได้ของรัฐบาลจําแนกตามหน่วยจัดเก็บ 

หน่วย : ล้านบาท 
ชื่อรายการ 2560 2559 2558 

    กรมสรรพากร 1,796,255.000 1,725,609.511 1,737,791.880 

    ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 321,745.000 319,128.751 306,100.156 

    ภาษาเงินไดนิติบุคคล 622,160.000 578,736.694 568,287.675 

    ภาษีเงินไดปิโตเลียม 39,382.000 46,221.510 83,177.800 

    ภาษีมูลคาเพ่ิม 751,738.000 717,748.345 710,257.993 

    ภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ 55,555.000 50,732.558 55,523.256 

    อากรแสตมสแ 14,131.000 12,587.922 14,048.000 

    รายไดอ่ืน 544.000 453.731 397.000 

   กรมสรรพสามิต 561,281.000 505,365.000 464,170.000 

    ภาษีน้ํามันฯ 219,909.000 172,876.000 147,209.000 

   ภาษียาสูบ 66,666.000 66,462.000 59,781.000 

   ภาษีสุราฯ 61,021.000 60,532.000 61,546.000 

   ภาษีเบียรแ 83,945.000 84,587.000 83,591.000 

   ภาษีรถยนตแ 103,920.000 97,108.000 86,832.000 

   ภาษีเครื่องดื่ม 17,581.000 16,254.000 17,297.000 

   ภาษีเครื่องไฟฟูา 5.000 4.000 424.000 

   ภาษีรถจักรยานยนตแ 3,559.000 2,997.000 2,920.000 

   ภาษีแบตเตอรี่ 2,469.000 2,396.000 2,248.000 

   ภาษีอ่ืน 1,378.000 1,295.000 1,549.000 
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   รายไดอ่ืน 828.000 854.000 773.000 

   กรมศุลกากร 107,404.000 97,125.00 116,117.000 

   อากรขาเขา 103,425.000 94,435.000 112,834.000 

   อากรขาออก 92.000 83.000 180.000 

   รายไดอ่ืน 3,887.000 2,607.000 3,103.000 

   หนวยงานอื่น 337,420.000 386,128.000 370,384.730 

   สวนราชการอ่ืน 163,738.000 231,359.000 220,885.000 

   กรมธนารักษแ 10,762.000 7,251.000 3,605.730 

   เงินสวนเกินจาก 
   การจําหนายบัตร 
   พันธบัตรรัฐบาล 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

   แปรรูปรัฐวิสาหกิจ n/a n/a n/a 

   รัฐวิสาหกิจ 162,920.000 147,518.000 145,894.000 

    รวมรายได้จัดเก็บ 
(Gross) 

2,802,360.000 2,714,227.511 2,688,463.610 

  หัก    

  คืนภาษีของ 
  กรมสรรพากร 

286,379.000 254,609.000 259,953.000 

  ภาษีมูลคาเพ่ิม 208,375.000 186,749.000 207,366.000 

  ภาษีอ่ืนๆ 78,004.000 67,860.000 52,587.000 

  จัดสรรรายไดจาก VAT 
  ให อบจ. 

16,005.000 14,634.000 14,255.000 

  เงินกันชดเชยภาษ ี
  สําหรับสินคาสงออก 

17,675.000 17,385.000 16,874.000 

  อากรถอนคืนกรม 
  ศุลากร 

10,343.000 9,986.000 10,918.000 

  รวมรายได้สุทธิ (Net) 2,471,958.000 2,398,113.511 2,386,463.610 

  หัก เงินจัดสรรจาก VAT 
  ให อปท. ตาม พรบ. 
  กําหนดแผนฯ 

 
108,680.000 

 
102,721.000 

 
96,765.000 

  รายได้สุทธิหลังหัก 
  การจัดสรรแล้ว 

2,363,278.000 2,295,392.511 2,289,698.610 

   ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2561 
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 ตารางท่ี 8-2 การนําส่งเงินได้ของรัฐวิสาหกิจ 10 อันดับแรก พ.ศ. 2558 

หน่วย : ล้านบาท 
ลําดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ รายได้นําส่ง 

1 การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย 25,274.00 
2 ธนาคารออมสิน 16,607.00 
3 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 16,058.74 
4 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 15,432.63 
5 การไฟฟูาสวนภูมิภาค 12,271.00 
6 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 7,757.00 
7 การไฟฟูานครหลวง 6,240.50 
8 การทางพิเศษแหงประเทศไทย 5,077.00 
9 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4,940.00 
10 การทาเรือแหงประเทศไทย 4,875.04 

 รวม 114,532.91 
  ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2559 

2 ความหมายของภาษีอากร 
ไดมีนักเศรษฐศาสตรแและนักภาษีอากรหลายทานใหคําจํากัดความคําวา  “ภาษีอากร”  เพ่ือให

ครอบคลุมภาษีอากรทุกประเภท  ดังตัวอยางคําจํากัดความตอไปนี้ 
ภาษีอากร  คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร  โดยมิไดมีสิ่งตอบแทนแกผูเสียภาษีอากรโดยตรง 
ภาษีอากร  หมายถึง  รายไดหรือทรัพยากรที่ไดมีการเคลื่อนยายจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐบาล

และไมกอใหเกิดภาระในการชําระคืนของรัฐบาล 
ภาษีอากร  หมายถึง  สิ่งที่เรียกเก็บจากบุคคล  ทรัพยแสิน  หรือธุรกิจ  เพ่ือการสนับสนุนรั ฐบาล

กลางหรือรัฐบาลทองถิ่น 
ภาษีอากร  คือ  การโอนทรัพยากรใดๆ  อันมีลักษณะบังคับแตมิไดเป็นการลงโทษจากภาคเอกชน

ไปสูภาครัฐบาล  โดยเป็นไปตามหลักเกณฑแที่ถูกําหนดไวแลวลวงหนาและไมโยงไปถึงผลประโยชนแที่ไดรับ
เฉพาะ  ทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบางประการ  (ลาวัณยแ  อุดมวัฒนแท
รี, 2552 : 5)  จากคํานิยามขางตนสามารถสรุปสาระสําคัญของภาษีอากรดังนี้ 
 1.  คําวาบังคับเก็บนั้น ผูเสียภาษีอาจไมสมัครใจ  แตรัฐบาลจะบังคับโดยออกกฎหมายมาใชบังคับ  
ใหบุคคลที่เขาเงื่อนไขมีหนาที่และความรับผิดชอบในการเสียภาษีตองปฏิบัติ หากฝุาฝืนจะตองรับโทษ 
 2.  เงินภาษีนั้น รัฐจะนําไปใชจายในกิจการของรัฐ โดยรัฐไมไดผูกพันที่จะใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทน
โดยตรงแกผูเสียภาษี แตผูเสียภาษีจะไดรับประโยชนแทางออม กลาวคือ รัฐจะนําเงินภาษีที่ไดรับมาในแตละ
ปีนั้นจัดสรรใชจายเพื่อใหเกิดประโยชนแแกสวนรวม โดยใชจายในดานตางๆ ตามการจัดสรรงบประมาณ  
 3.  ภาษีอากรเป็นลักษณะการเคลื่อนยายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสูรัฐบาล  โดยรัฐบาลจะ
นําไปใชจายในกิจการของรัฐ 
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 4.  ภาษีอากรไมกอใหเกิดภาระในการชําระคืนของรัฐบาล  ถาหากรัฐบาลมีความผูกพันในการ
ชําระคืน  สิ่งนั้นจะมิใชภาษีอากร  เชน  การกูยืม  รัฐบาลมีภาระในการชําระคืน  การกูยืมจึงมิใชภาษี
อากร 
 5.  ภาษีอากร ไมจําเป็นตองเรียกเก็บเป็นเงินเสมอไป  อาจเรียกเก็บเป็นสินคาหรือบริการก็ได 
3 การจําแนกภาษีอากร 

การจําแนกภาษีอากรออกเป็นประเภทตางๆไดอยางไรนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแของการจําแนก 
แตในที่นี้จะจําแนกภาษีออกเป็น 2 ประเภทใหญๆ โดยพิจารณาจากลักษณะการผลักภาระภาษีเป็นสําคัญ 
คือ 

3.1 ภาษีทางตรง (Direct Tax) คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากตัวบุคคลที่กฎหมายมุงหวังใหเป็นผูรับภาระ
ภาษี  ไดแก  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดปิโตเลียม และภาษี
ทรัพยแสิน   

3.2 ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) คือ ภาษีท่ีผูเสียภาษีสามารถผลักภาระไปใหผูอ่ืนไดหรือกลาวอีกนัย
หนึ่งผูเสียภาษีสามารถไลเบี้ยเอาคืนจากบุคคลอีกตอหนึ่ง  ไดแก 
3.2.1 ภาษีการขายทั่วไป ไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป 
3.2.2 ภาษีการขายเฉพาะอยาง ไดแก ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑแ น้ํามัน ภาษีสุรา ภาษีเบียรแ 

ภาษียาสูบ ภาษีรถยนตแ และภาษีรถจักรยานยนตแ เป็นตน 
3.2.3 ภาษีสินคาเขา-ออก ไดแก อากรเขา และอากรออก 
3.2.4 ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก อากรประมง คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปิโตรเลียม 

เป็นตน 
3.2.5 ภาษีลักษณะอนุญาต ซึ่งปใจจุบันนี้กําหนดไวเป็นคาใบอนุญาต 12 ประการ 
นอกจากนั้นยังอาจแบงภาษีตามประเภทของฐานภาษี  เป็นภาษีที่เก็บจากฐานรายได  ภาษีที่เก็บ

จากฐานการบริโภคและภาษีที่เก็บจากฐานทรัพยแสิน  หรืออาจแบงภาษีตามระดับรัฐบาลผูจัดเก็บ  เป็น  2  
ประเภทไดแก  1)  ภาษีระดับประเทศ  เชน  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีศุลกากร  
ภาษีสรรพสามิต  เป็นตน  2)  ภาษีระดับทองถิ่น  ซึ่งการปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูจัดเก็บ  เชน  ภาษีปูาย  
ภาษีโรงเรือน  ภาษีบํารุงทองที่  เป็นตน 
4 วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร 

ในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐนั้น พอจะกลาวถึง วัตถุประสงคแสําคัญสรุปเป็น 6 ประการดวยกัน 
คือ 

1. เพ่ือหารายได  (Taxation for Revenue)  ใหเพียงพอกับรายจายของรัฐบาล  เนื่องจาก
รัฐบาลมีหนาที่บริหารประเทศ  ดูแลทุกขแสุขความเป็นอยูของประชาชนในดานตางๆ  รัฐบาลจึงจําเป็นตอง
หารายไดเพ่ือนํามาใชจายในกิจการตางๆ  

2. เพ่ือการควบคุม  (Regulatory Taxation) เนื่องจากภาษีอากรมีลักษณะของการบังคับ ซึ่ง
หมายความวาบุคคลที่มีหนาที่ตองเสียภาษีไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้น ภาษีอากรจึงมีสวนในการจํากัด
การอุปโภคและบริโภคของประชาชน ลักษณะดังกลาวจะเห็นวาภาษีอากรไดทําหนาที่ควบคุมการบริโภค
ไป กลาวคือ เมื่อรัฐบาลตองการควบคุมหรือลดปริมาณสินคาชนิดใดก็มักใชมาตราการทางภาษีอากร เป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บภาษีจากสินคาชนิดนั้นๆในอัตราสูง เชน สินคาฟุุมเฟือย หรือเป็นอันตรายตอ
สุขภาพและอนามัย รวมทั้งควบคุมการบริโภคสินคาจากตางประเทศ โดยขึ้นภาษีศุลกากรสําหรับสินคา
นําเขา 
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3. ภาษีอากรเพ่ือกระจายรายได  (Taxation for income Distribution)  โดยการจัดเก็บภาษี
ในอัตรากาวหนา ใหผูที่มีรายไดมากตองเสียภาษีในอัตราที่สูงข้ึนเรื่อยๆ การเก็บภาษีในลักษณะดังกลาว จะ
ชวยลดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน ทั้งยังชวยลดปใญหาตางๆจากสังคมและการเมืองดวย 

4. ภาษีอากรเพ่ือการชําระหนี้สินของรัฐ ในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทยดวย  
มีความจําเป็นในการกูยืมเงินจากตางประเทศมาลงทุน สรางปใจจัยพ้ืนฐานตางๆ เพ่ือความเจริญของ
ประเทศ  ดวยเหตุผลดังกลาว รัฐจึงจําเป็นตองเก็บภาษีจากผูที่ไดรับผลประโยชนแจากการพัฒนา ทั้ง
ทางตรงและทางออม เพ่ือชําระคืน เงินตนและดอกเบี้ยที่กูยืมมา 

5. ภาษีอากรเพ่ือเป็นเครื่องมือในนโยบายทางธุรกิจ รัฐบาลสามารถใชภาษีอากรในการสงเสริม 
สนับสนุนหรือลดการลงทุนของธุรกิจบางประเภทได เชน การลดภาษี หรืองดภาษีใหการลงทุนบางชนิดที่
รัฐบาลสงเสริม 

6. ภาษีอากรเพ่ือเป็นเครื่องมือทางนโยบายการคลัง การเก็บภาษีมีบทบาทในนโยบายการคลัง
ของประเทศมาก เวลาที่เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะเงินเฟูอ  (Inflation)  รัฐสามารถใชภาษีอากร
เป็นเครื่องมือ แกไขภาวะเศรษฐกิจดังกลาว โดยการเพ่ิมอัตราภาษีอากรใหสูงขึ้น เพ่ือลดอํานาจซื้อของ
ประชาชน และในทางตรงกันขาม เมื่อรัฐเห็นวาเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะ  เงินฝืด (Deflation) ก็
อาจลดภาษีอากรลง เพ่ือใหประชาชนมีอํานาจซื้อสูงขึ้น การหมุนเวียนของเงินและธุรกิจตาง ๆ ก็จะดีขึ้น       
5 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี 

ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดี เพ่ือใหประชาชนสมัครใจในการเสียภาษีและทําใหกฎหมาย
ดังกลาวมีประสิทธิภาพในการบังคับใช  ภาษีอากรที่ดี จึงควรมีลักษณะดังนี้ 

1. หลักความเป็นธรรม   
 แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางภาษีอากรมีรากฐานในทางทฤษฎีมาจากหลักความ
เป็นธรรมสัมบูรณแ  (Principle of Absolute Equity)  และหลักความเป็นธรรมสัมพัทธแ  (Principle of 
Relative Equity) 
 1.1  หลักความเป็นธรรมสัมบูรณแ  เป็นระบบภาษีอากรที่ผูเสียภาษีอากรทุกคนจะตองเสียภาษี
อากรคนละเทาๆ กัน  หมายความวา  ภาระคาใชจายของรัฐบาลนั้นควรกระจายไปยังผูเสียภาษีทุกคนใน
จํานวนที่เทากัน 
 1.2  หลักความเป็นธรรมสัมพัทธแ  ถือหลักวาภาษีอากรที่เป็นธรรมผูเสียภาษีจะเสียภาษีแกรัฐ
ตามผลประโยชนแที่จะไดจากรัฐหรือตามกําลัง ความสามารถในการเสียภาษี 
        (1)  หลักผลประโยชนแ  มีแนวคิดวาผูที่ไดรับผลประโยชนแจากรัฐจะตองเป็นผูเสียภาษีเพ่ือ
เป็นคาใชจายของรัฐตามสัดสวนของผลประโยชนแที่ตนไดรับ  เชน ภาษีการใชถนน  คาธรรมเนียมผานทาง  
หรือใบอนุญาตตาง ๆ  เป็นตน 
  (2)  หลักความสามารถในการเสียภาษี  หมายถึง  บุคคลที่มีความสามารถในการเสียภาษี
มากตองเสียภาษีใหกับรัฐมาก  ผูมีความสามารถในการเสียภาษีนอยก็ควรเสียภาษีใหรัฐจํานวนนอยตาม
ความสามารถในการเสียภาษีของตน  ซึ่งความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลอาจวัดจากทรัพยแสิน  
รายได  หรือการใชจายของแตละบุคล 

2. หลักความแนนอน  (Certainty)  หมายความวาการจัดเก็บภาษีทุกประเภทควรมีความชัดเจน
แนนอน ซึ่งมุงเนนดานตางๆ ดังนี้ 

2.1 เวลาชําระภาษี 
2.2 อัตราภาษี 
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2.3 วิธีการชําระภาษี 
2.4 สถานที่จัดเก็บภาษี 

3. หลักความสะดวก  (Convenience)  หลักความสะดวกในที่นี้  มีจุดมุงหมายวา เมื่อประชาชน
มีภาระหนาที่ที่ตองเสียภาษีอากรใหแกรัฐ  รัฐก็อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการไปติดตอเพ่ือ
ชําระภาษี เชน การกําหนดระยะเวลาในการชําระภาษีแตละประเภทใหเหมาะสมแกฤดูกาล ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรแมตางๆ เป็นตน  สําหรับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในปใจจุบันนั้น
ฝุายจัดเก็บภาษีไดอํานวยความสะดวกใหกับผูเสียภาษี โดยสงแบบ ภ.ง.ด . ใหผูเสียภาษีถึงบานทุกคน  
นอกจากนี้ผูเสียภาษียังสามารถชําระภาษีไดทางอินเทอรแเน็ต 

4. หลักประหยัด (Economy) ประหยัดรายจายทั้งของผูจัดเก็บและผูเสียภาษีอากร ทําใหการ
จัดเก็บภาษีไดมาก โดยมีคาใชจายในการจัดเก็บนอยที่สุด หลักประหยัดนี้อาจเรียกวา หลักประสิทธิภาพก็
ได 

5. หลักอํานวยรายได (Productivity) หมายความวาภาษีที่จัดเก็บไดจะตองทํารายไดใหรัฐจํานวน
มาก เป็นกอบเป็นกํา  เพื่อนําไปดําเนินงานตามภารกิจของรัฐ 

6. หลักความยืดหยุน (Elasticity) ภาษีทุกประเภทควรมีความยืดหยุน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง อัตราภาษีใหเหมาะสมสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไดโดยงาย 

7. หลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ หมายถึง การจัดเก็บภาษีที่ดีนั้นตองคํานึงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของประชาชน  โดยทั่วไปภาษีอากรประเภทใดก็ตาม  ถาการจัดเก็บมี
ผลกระทบตอการประกอบอุตสาหกรรม และธุรกิจเอกชนไดนอยเพียงใด ก็จะเป็นผลดีตอเศรษฐกิจโดย
สวนรวมของประเทศไดมากเพียงนั้น 
6 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ มีหัวขอสําคัญอันเป็นโครงสรางของกฎหมายฉบับนั้น ซึ่งอาจแบงได
เป็น  6  หัวขอดวยกัน  คือ 

1. ผูที่มีหนาที่เสียภาษีอากร ตองเป็นบุคคลตามกฎหมายนั้น ๆ กําหนดซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล  เชน  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด  เป็นตน 

2.  ฐานภาษี คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขใหบุคคลตองเสียภาษี เชน  บุคคลที่มีรายไดถึงเกณฑแที่กฎหมาย
กําหนดไว  จะตองเสียภาษี  เรียกวา ภาษีเงินได  ฐานภาษีไดแกเงินไดบุคคลมีทรัพยแสินอยูในเกณฑแที่
กฎหมายกําหนดไวใหเสียภาษี เชน ภาษีบํารุงทองที่ภาษีโรงเรือน  ฐานภาษี ไดแกทรัพยแสิน ภาษีที่เก็บจาก
บุหรี่ สุรา การแสดงมหรสพ ฐานภาษีไดแก สินคาและบริการ คาธรรมเนียมในการอนุญาตใหประกอบกิจการ 
เชน คาธรรมเนียมในการสัมปทานเดินรถ คาธรรมเนียมในการสัมปทานทําเหมืองแร เป็นตน ฐานภาษี
ไดแก สิทธิพิเศษในการประกอบการ  เป็นตน 

3.  อัตราภาษี  แบงเป็น  3  ลักษณะใหญ ๆ  คือ  แบบคงที่  แบบกาวหนา  แบบถอยหลัง ทั้งนี้
พิจารณาจากอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป  เมื่อฐานภาษีมีจํานวนเปลี่ยนแปลง  กลาวคือ  ถาจํานวนฐาน
ภาษีเปลี่ยนแปลงไปไมวาเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อัตราภาษียังเทาเดิม เรียกอัตราภาษีแบบนี้วา อัตราภาษีคงที่  
ถาจํานวนฐานภาษีเพ่ิมขึ้น อัตราภาษีเพ่ิมขึ้นดวย เรียกวา อัตราภาษีกาวหนา และถาจํานวนฐานภาษี
เพ่ิมข้ึน  แตอัตราภาษีกลับลดลงเรียกวา  อัตราภาษีถอยหลัง 

4.  การประเมินจัดเก็บภาษี ภาษีอากรสวนใหญในปใจจุบันผูมีหนาที่เสียภาษีดําเนินการโดยวิธี
ประเมินตนเอง  แลวแนบรายการชําระภาษีอากรตามเวลาที่กฎหมายกําหนด  ถาผูมีหนาที่เสียภาษีไม
ดําเนินการประเมินตนเอง หรือประเมินไมถูกตองสมบูรณแก็จะมีการประเมินโดยเจาพนักงานประเมินซึ่งใน
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กรณีนี้  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีตองชําระเงินเพ่ิม  และหรือเบี้ยปรับ 
นอกเหนือจากภาษีอากรที่ตองชําระ   

นอกจากนี้ในหลายๆ กรณี กฎหมายยังกําหนดใหผูจายเงินไดบางประเภท เป็นผูหักภาษี   ณ  ที่
จาย  และถือเป็นเครดิตของผูมีหนาที่เสียภาษี  ซึ่งสามารถนําไปหักออกจากจํานวนภาษีที่ตองชําระเมื่อถึง
กําหนดเวลา  อนึ่งเพ่ือปูองกันการหลบเลี่ยงภาษี และประโยชนแในการตรวจสอบ กฎหมายยังกําหนดใหผูมี
หนาที่เสียภาษีตองปฏิบัติหนาที่บางประการ เชน การจดทะเบียน การมีเลขประจําตัว การจัดทําบัญชีหรือ
หลักฐานบางอยางเป็นตน ตลอดจนกําหนดไหมีการชําระภาษีอากรลวงหนาในบางกรณี 

  5.  การอุทธรณแภาษีอากร ในกรณีเกิดปใญหาหรือขอพิพาทกันระหวางผูเสียภาษีและผูจัดเก็บ
ภาษีเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีอากร  หรืออํานาจการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร และผูมีหนาที่เสียภาษี
อากรตองการใหพิจารณาทบทวนใหม กฎหมายมักกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีดําเนินตามขั้นตอนให
ครบถวนเสียกอน มิฉะนั้นผูเสียภาษีอาจเสียสิทธิในการนําคดีเขาสูศาลได เชน ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมปนั้น ถาผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินเรียกเก็บ  ก็ตองอุทธรณแการ
ประเมินตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแเสียกอน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันไดรับแจงการประเมินเรียก
เก็บภาษี จะนําคดีขั้นสูศาลทันทีไมได 

6.   บทลงโทษ  ผูมีความผิดตามกฎหมายภาษีอากรจะตองรับผิดในจํานวนภาษีที่ยังไมชําระ  
พรอมดวยเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม  นอกจากนี้อาจตองรับโทษอาญาอีกดวย  เชน  เสียคาปรับ หรือระวางโทษ
จําคุก 
7 กฎหมายสําคัญในการจัดเก็บภาษี 

7.1 ประมวลรัษฎากรเป็นชื่อกฎหมายภาษีอากรฉบับหนึ่ง ซึ่งปใจจุบันเป็นที่รวบรวมของกฎหมาย
ภาษีอากร  ที่กรมสรรพากรเป็นผูจัดเก็บดังนี้ 

1. ภาษีเงินได  ไดแก  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
2. ภาษีมูลคาเพ่ิม 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
4. อากรแสตมป 

7.2 พระราชบัญญัติสรรพสามิต เป็นกฎหมายที่ใชบังคับจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
7.3 พระราชบัญญัติศุลกากร เป็นกฎหมายที่ใหอํานาจกรมศุลกากรในการจัดเก็บอากรขาเขาขา
ออก ตลอดจนกําหนดวิธีการในการนําเขาและสงออก 
7.4 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พระราชบัญญัติภาษี
ปูาย ที่ใหอํานาจองคแกรปกครองทองถิ่นเป็นผูมีอํานาจในการจัดเก็บภาษี  
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8 สรุป 
  

 ภาษีอากร  คือ  สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากบุคคลเพ่ือนําไปใชจายในการดําเนินงานของรัฐ  โดยผู
เสียภาษีอากรมิไดรับผลประโยชนแใด  ๆ  ตอบแทนโดยตรง  สําหรับวัตถุประสงคแในการเก็บภาษีอากร
นอกจากเพ่ือหารายไดใหรัฐบาลแลว  ยังเป็นเครื่องมือในทางนโยบายการคลัง  เพ่ือแกไขปใญหาภาวะ
เศรษฐกิจตาง  ๆ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภค  การกระจายรายได  ลักษณะภาษีอากรที่
ดีจะตองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ไดแก  หลักความเป็นธรรม  หลักความแนนอน  หลัก
ความสะดวก  หลักประหยัด  หลักอํานวยรายได  หลักความยืดหยุน  และมีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ 
 กฎหมายสําคัญที่ใชในการจัดเก็บภาษีไดแก 1) ประมวลรัษฎากร 2) พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต 3) พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร 4) พระราชบัญญัติที่ใหอํานาจทองถิ่นเป็นผูจัดเก็บภาษี 
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คําถามท้ายบทที่ 8 
1. รายรับของรัฐบาลจําแนกไดกี่ประเภท อะไรบาง 
2. จงอธิบายความหมายของภาษีอากร 
3. ภาษีแบงตามการผลักภาระไดกี่ประเภท อะไรบาง 
4. ลักษณะของภาษีอากรที่ดีควรมีลักษณะอบยางไร 
5. จงอธิบายคําวา  ฐานภาษีอากร  พรอมยกตัวอยางประกอบ 
6. อัตราภาษีแบบกาวหนา  แตกตางกับ  อัตราภาษีแบบคงท่ี  อยางไร 
7. จงอธิบายความหมายของหลักความเป็นธรรมสัมบูรณแและหลักความเป็นธรรมสัมพัทธแ 
8. กฎหมายสําคัญท่ีใชในการจัดเก็บภาษี มีอะไรบาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 9 
เนื้อหาประจําบท 

1.ผูมีหนาที่เสียภาษี 
2.เงินไดพึงประเมิน 
3.แหลงเงินไดและที่อยูของผูมีเงินได 
4.การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
5.วิธีการจัดเก็บภาษีอากร 
6.เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงรัษฎากร 
7.การหักคาใชจายและคาลดหยอน 
8.การคํานวณภาษี ครึ่งปี ภาษีสิ้นปี 
9.ภาษีมรดก 
10.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายผูมีหนาที่เสียภาษีได 
2.อธิบายความหมายเงินไดพึงประเมินได 
3.อธิบายแหลงเงินไดและท่ีอยูของผูมีเงินที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 
4.อธิบายการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 
5.อธิบายวิธีการจัดเก็บภาษีอากรได 
6.อธิบายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงรัษฎากรได 
7.อธิบายการหักคาใชจาย และคาลดหยอนได 
8.การคํานวณภาษี ครึ่งปี ภาษีสิ้นปีได 
9.อธิบายสาระสําคัญของภาษีมรดกได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 9 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ภาษีมรดก 

(Personal Income Tax) 
 
บทนํา 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากฐานรายไดเพ่ือเป็นแหลงรายไดที่สําคัญ
ของรัฐบาล โดยยึดตามหลักแหลงรายไดและแหลงที่อยูอาศัย กลาวคือบุคคลธรรมดาที่มีรายไดทุกประเภท 
หากไมมีกฎหมายยกเวนจะตองนํารายไดดังกลาวมาเสียภาษีตามหลักความสามารถในการหารายได 
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติภาษีมรดก พ.ศ 2558 มีผลบังคับใชวันที่ 1 กุมภาพันธแ 2559 ทําใหบุคคลที่
ไดรับมรดกจากเจามรดกจะตองเสียภาษมรดกเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม นอกจากนั้นเงินไดจากการ
ให ที่บุคคลธรรมดาไดรับจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมตามบทบัญญัติกฎหมาย ดังจะกลาวถึงใน
รายละเอียดตอไป 
1 ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดาที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นจะมีองคแประกอบในการพิจารณา 3 
ประการ ไดแก 1) เป็นบุคคลธรรมดา 2) มีเงินไดพึงประเมิน 3) พิจารณาแหลงของเงินได 

1.1 บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 
ผูที่ถือวาเป็นบุคคลธรรมดาที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรแบงไดเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
  1.1.1  บุคคลธรรมดา 

     บุคคลธรรมดาตามกฎหมายแพงและพาณิชยแไมวาจะเป็นผู เยาวแ  ผูบรรลุนิติภาวะ  ผูไร
ความสามารถ  ผูเสมือนไรความสามารถจะมีสัญชาติอะไรก็ตาม ถามีเงินไดถึงเกณฑแที่กฎหมายกําหนดไว
จะตองเสียภาษีเงินได   ซึ่งในบางกรณีผูมีเงินไดไมอยูในวิสัยที่จะยื่นแบบรายการชําระภาษีดวยตนเองได
กฎหมายไดบัญญัติใหบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบยื่นแบบรายการแทน  ไดแก ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล 
ผูพิทักษแ หรือผูจัดการกิจการอันกอใหเกิดเงินไดพึงประเมินเป็นผูยื่นแบบรายการและเสียภาษีแทนผูเยาวแ ผู
ไรความสามารถ  ผูเสมือนไรความสามารถ หรือผูอยูในตางประเทศ ตามลําดับ 

  1.1.2  ผูถึงแกความตาย 
     ถาผูมีเงินไดพึงประเมินถึงแกความตายเสียกอนที่จะยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับ  
ซึ่งความตายทําใหสภาพบุคคลสิ้นสุดลง  กฎหมายไดกําหนดใหผูจัดการมรดก หรือทายาท  หรือผู
ครอบครองทรัพยแมรดกของผูตายเป็นผูมีหนาที่ยื่นแบบรายการชําระภาษีแทนผูตาย 
  ในการยื่นแบบรายการชําระภาษีของผูตายนั้น ใหรวมเงินไดพึงประเมินของผูตาย และกองมรดก
ที่ไดรับตลอดปีภาษีท่ีผูนั้นถึงแกความตาย เป็นยอดเงินไดพึงประเมินที่จะตองยื่นทั้งสิ้น        
ตัวอย่าง     นายออมไดถึงแกกรรม เมื่อ 1 ตุลาคม 2543 ตั้งแตเดือน ม.ค.- ก.ย. 43  ไดรับเงินเดือนจาก
การทํางานทั้งสิ้น 200,000 บาท และยังมีรายไดจากการใหเชาบานในปี 2543 อีก 250,000 บาท เชนนี้
ผูจัดการมรดกหรือทายาทหรือผูครอบครองทรัพยแมรดกของนายออมแลวแตกรณีมีหนาที่ยื่นแบบแสดง 

รายการภาษีเงินไดจากเงินเดือนและคาเชาบานจํานวน 450,000บาท เพ่ือชําระภาษีแทนนายออมผูตาย 
สําหรับปีภาษี 2543 
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1.1.3 กองมรดกที่ยังไมไดแบง  
 ในปีถัดจากปีที่เจาของมรดกถึงแกความตาย  หากกองมรดกนั้นยังไมไดแบงใหกับทายาท คนใดคน
หนึ่งโดยเด็ดขาด  และกองมรดกนั้นเกิดเงินไดพึงประเมินถึงเกณฑแขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไว  ใหผูจัดการ
มรดกนั้น หรือทายาท หรือผูครอบครองทรัพยแมรดก แลวแตกรณีมีหนาที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษีเงิน
ไดในนามกองมรดกของผูตาย  กองมรดกของผูตายนี้จะตองเสียภาษีถัดจากปีที่ผูมีเงินไดถึงแกความตายจะ
เป็นกี่ปีก็ไดตราบเทาที่กองมรดกยังไมไดแบง แตถาไดแบงทรัพยแมรดกแลว ทรัพยแสินอันเป็นกองมรดก ยอม
ตกทอดไปยังทายาท ทายาทแตละคนยอมมีภาระตองเสียภาษีในนามของตนเองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตอไป 

1.1.4   หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
   หางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคล  หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ตกลงเขาทุนกันไมวา

จะเป็นเงิน แรงงาน  ทรัพยแสินอื่น  หรือรวมกันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคแที่จะแบงเป็นกําไรที่ไดจาก
กิจการนั้น  หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน ถือเป็นบุคคลธรรมดา แตหางหุนสวนสามัญสามารถจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลได  และเมื่อมีสภาพเป็นนิติบุคคลยอมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

    คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  มีลักษณะเหมือนหางหุนสวนสามัญ ตางกันเพียงวัตถุประสงคแ โดย
คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลไมจําเป็นตองมีวัตถุประสงคแเพ่ือแบงผลกําไรที่จะพึงไดแตกิจการที่ ทํารวมกัน 

   ถาหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลมีเงินไดพึงประเมินตามเกณฑแที่กฎหมาย
กําหนด ใหผูอํานวยการ หรือผูจัดการ เป็นผูยื่นแบบแสดงรายการในนามของหาง เสมือนเป็นบุคคล
ธรรมดาคนหนึ่ง 

   ตัวอย่าง  หางหุนสวนสามัญ  คมเกศ  มี นายคม และ นางสาวเกศ เป็นหุนสวน ไดรับเงิน
คาจางกอสรางอาคารในปี พ.ศ. 2542 จํานวนเงิน 5,000,000 บาท นายคมซึ่งเป็นผูจัดการหางหุนสวน
สามัญ คมเกศ มีหนาที่ยื่นแบบรายการชําระภาษีบุคคลธรรมดา  ในนามหางหุนสวนสามัญ คมเกศ จาก
ยอดเงินได 5,000,000 บาท  โดยนายคม  และนางสาวเกศ  ไมตองเสียภาษีสําหรับเงินสวนแบงกําไรที่
ไดรับจากหางหุนสวนสามัญ คมเกศ อีก 
2 เงินได้พึงประเมิน  
 กอนอื่นตองพิจารณาวาบุคคลธรรมดาที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาตาม
หัวขอ 1.1 - 1.4) นั้น จะตองมีเงินไดพึงประเมิน ซึ่งตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ไดใหความหมาย
ของเงินไดพึงประเมิน  ไวดังตอไปนี้ 
         2.1  เงินที่ไดรับจริงตามเกณฑแเงินสด 
         2.2  ทรัพยแสินซึ่งอาจคํานวณไดเป็นเงิน 
         2.3  ประโยชนแซึ่งอาจคํานวณไดเป็นเงิน 
         2.4  เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนให 
         2.5  เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด 
         เงิน  หมายถึง  เงินตราไทยหรือเงินตราตางประเทศที่ไดรับ ถาไดรับเป็นเงินตราตางประเทศ ให
คํานวณคาเป็นเงินตราไทย  โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศไวเป็นอัตราแลกเปลี่ยน 
         ทรัพย์สินซึ่งอาจคํานวณได้เป็นเงิน  หมายถึง  ทรัพยแสินซึ่งอาจมีรูปรางหรือ ไมมีรูปรางก็ได แต
สามารถคิดคํานวณคาเป็นตัวเงินได เชน การไดรับทรัพยแสินเป็นบาน หรือรถยนตแ จากการชิงโชค หรือการ
ประกวดแขงขัน เป็นตน 
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         ประโยชน์ที่คิดคํานวณได้เป็นเงิน  หมายถึง  สิ่งที่ไดรับมา ไมใชเงิน ไมใชทรัพยแสิน  แตเป็น
ประโยชนแอยางอ่ืนที่คิดคํานวณไดเป็นเงิน เชน มูลคาของการไดรับประทานอาหารที่นายจางจัดให มูลคา
จากการใดอยูบานฟรีโดยไมตองเสียคาเชาที่นายจางจัดให  (กรมสรพากรวางแนวทางปฏิบัติ ใหคํานวณ
ประโยชนแเพ่ิมของลูกจางเป็นเงินไดพึงประเมินในอัตรารอยละ 20 ของเงินเดือนหรือคาจางรวมทั้งเงินเพ่ิม
ตลอดป ี (ถามี)  โดยไมรวมเงินโบนัสที่จายเป็นรายปี )  
         เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนจ่ายแทนให้  หมายถึง เงินที่นายจางหรือผูอ่ืนจายเป็นคา
ภาษีอากรแทนผูมีเงินได สําหรับเงินไดพึงประเมินประเภทตางๆ ไมวาจะออกแทนใหในทอดใดและออก
แทนใหในปีภาษีใดก็ตาม ใหถือวาเงินคาภาษีอากรดังกลาวเป็นเงินไดประเภทเดียวกับเงินที่มีการออกคา
ภาษีแทนให และเป็นเงินไดในปีภาษีเดียวกับเงินคาภาษีอากรที่ออกแทน 
         เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนด  เครดิตภาษีเงินปในผลเป็นมาตรการที่กําหนดขึ้นเพ่ือแกไข
ปใญหาการเก็บภาษีซ้ําซอน  เนื่องจากเงินปในผลซึ่งเป็นฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เคยเป็นสวน หนึ่ง
ของกําไรสุทธิซึ่งไดเป็นฐานในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไปแลวครั้งหนึ่ง 
         ตามประมวลรัษฎากร มาตรา  47  ทวิ  เงินปในผล หรือสวนแบงผลกําไรที่ไดรับจากบริษัท หรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไดรับเครดิตในการคํานวณภาษี  โดยใหนําอัตราภาษีเงินไดที่บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองเสียหารดวยผลตางของหนึ่งรอยลบดวยอัตราภาษีเงินไดดังกลาวได
ผลลัพธแเทาใดใหคูณดวยจํานวนเงินปในผลหรือเงินของสวนแบงกําไรที่ไดรับ  ผลลัพธแที่ไดรับเป็นเครดิตใน
การคํานวณภาษี  เครดิตภาษีที่คํานวณไดใหนํามารวมคํานวณเป็นเงินไดพึงประเมินเพ่ือเสียภาษีเงินไดตาม
เกณฑแในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใดใหนําเครดิตภาษีที่คํานวณไดดังกลาวหักออกจากภาษีที่ตอง
เสีย ถายังขาดเหลือเทาใด  ใหผูมีเงินไดเสียภาษีสําหรับเงินที่ขาด  หรือมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เหลือนั้นคืน 
         สําหรับผูไดรับเงินปในผลจากกองทุนรวม ผูมีเงินไดดังกลาวไมมีสิทธิไดรับเครดิตในการคํานวณภาษี 
เนื่องจากกองทุนรวมไมตองเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรแตอยางใด 
         ตัวอย่าง  นาย ก. ไดรับเงินปในผล 70,000 บาท จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 30  นาย ก. จะตองนําเงินปในผลที่ไดรับ 70,000 บาท  บวกกับเครดิตภาษี   3/7 ของ 70,000 
เทากับ  30,000 บาท นาย ก. มีเงินไดพึงประเมินทั้งสิ้น 100,000 บาท และเมื่อคํานวณภาษี เป็นเงินภาษี
ทั้งสิ้นไดเทาใด ใหนําเครดิตภาษี 30,000 บาท หักออกจากภาษีที่ตองเสีย ผลลัพธแจะเป็นเงินที่นาย ก . 
ชําระเพ่ิม หรือ ไดเงินคืนแลวแตกรณี 
3 แหล่งเงินได้  และที่อยู่ของผู้มีเงินได้ 
 การที่ผูมีเงินไดพึงประเมินจะเสียภาษีใหกับประเทศไทยหรือไมตองพิจารณาวาบุคคลผูนั้นอยูใน
ประเทศไทยหรือไม  และแหลงเงินไดเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือจากตางประเทศ ซึ่งแยกพิจารณาดังนี้  
         3.1  กรณีแหล่งเงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ  หมายถึง  เงินไดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจาก
มี 

3.1.1  หนาที่งานที่ทําในประเทศไทย หรือ 
3.1.2 กิจการที่ทําในประเทศไทย หรือ 
3.1.3  กิจการของนายจางในประเทศไทย หรือ 

      3.1.4      ทรัพยแสินที่อยูในประเทศไทย 
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         ผูที่มีเงินไดเกิดจากแหลงในประเทศไทย มีหนาที่ตองเสียภาษีใหกับรัฐบาลไทย ไมวาบุคคลนั้นจะอยู
ในประเทศไทยหรือตางประเทศ และไมวาเงินไดนั้นจะจายในหรือนอกประเทศก็ตาม เพ่ือใหเขาใจแหลง
เงินไดเกิดจากแหลงภายในประเทศครบทั้ง 4 รายการ ขอยกตัวอยางตอไปนี้ 
    3.1.1 หนาที่งานที่ทําในประเทศไทย หมายถึง เงินไดจากการมีหนาที่การงานที่ทําในประเทศ  

ตัวอย่าง  นางสาว  เลดี้กากา เดินทางมาแสดงคอนเสิรแตในประเทศไทย  เป็นเวลา  10 วัน  ไดรับ
คาจาง  4,000,000 บาท  ถือวา นางสาวเลดี้กากาเป็นผูอยูในประเทศไทยไมถึง  180 วัน แตตองเสียภาษี
ใหประเทศไทยเพราะมีเงินไดพึงประเมินจากหนาที่งานที่ทําในประเทศไทย 
               3.1.2  กิจการที่ทําในประเทศไทย  หมายถึง  เงินไดจากการประกอบกิจการที่ดําเนินการใน
ประเทศไทย 

ตัวอย่าง  นาย โอชิ อยูประเทศญี่ปุุน ไดมาเปิดกิจการตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทย เงินได
จากการจําหนายสินคาตองเสียภาษีใหรัฐบาลไทยไมวาตัวเองจะเขามาอยูในเมืองไทยหรือไมก็ตาม 
เนื่องจากเป็นเงินไดจากกิจการที่ทําในประเทศไทย 
            3.1.3 กิจการของนายจางในประเทศไทย หมายถึง เงินไดที่ไดรับในตางประเทศจากกิจการใน
ประเทศไทยของนายจางในประเทศไทย 

ตัวอย่าง  นาย  แอรแสัน  เป็นคนอเมริกัน  เป็นตัวแทนจําหนายกุงกุลาดําแชแข็งในตางประเทศ  
ใหกับบริษัทเจาพระยาซีฟููดสแ  ซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย  นาย แอรแสัน ยอมมีเงินไดเนื่องจากกิจการของ
นายจางในประเทศไทย  

ถาสถานทูตไทยในตางประเทศไดจางบุคคลไมวาสัญชาติใดเป็นลูกจางปฏิบัติงานในตางประเทศ 
เงินเดือนที่ไดรับไมตองเสียภาษีใหประเทศไทย เพราะถือวาเป็นเงินไดนอกประเทศ แตถากระทรวงการ
ตางประเทศเป็นผูวาจาง ถือวาเงินเดือนที่ไดรับเป็นเงินไดจากกิจการของนายจางในปะเทศไทยตองเสียภาษี
ใหรัฐบาลไทย 

ถาบริษัทของไทยตั้งอยูในประเทศไทยไปเปิดสาขาในตางประเทศ และสาขาในตางประเทศไดจางคน
ไทยไปทํางานในสาขาตางประเทศ คนไทยนั้นไมตองเสียภาษีใหรัฐบาลไทย เพราะถือวาสํานักงานสาขาเป็น
กิจการนอกประเทศ เงินเดือนที่ไดรับจึงมิใชเงินไดจากกิจการในประเทศไทย 

  3.1.4  ทรัพยแสินที่อยูในประเทศไทย หมายถึง เงินไดจากทรัพยแสินที่มีอยูในประเทศไทย ไมวาผูมี
เงินไดจะเป็นคนสัญชาติใด และอยูที่ไหนก็ตาม 
ตัวอย่าง  นายชลวิชญแ  เป็นคนไทยแตอาศัยอยูในประเทศอังกฤษตลอดปีภาษีไดรับเงินปในผลจาก

บริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เชนนี้  นายชลวิชญแ  ตองเสียภาษีใหกับประเทศไทย เนื่องจากมี
รายไดจากทรัพยแสินที่อยูในประเทศไทย 

3.2 กรณีเงินไดเกิดจากแหลงนอกประเทศ  หมายถึง  เงินไดที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี     
 3.2.1 หนาที่งานที่ทําในตางประเทศ หรือ 
 3.2.2 กิจการที่ทําในตางประเทศ หรือ 
 3.2.3 ทรัพยแสินที่อยูในตางประเทศ 

         ผูที่มีเงินไดจากแหลงนอกประเทศจะเสียภาษีใหกับรัฐบาลไทยก็ตอเมื่อเขา องคแประกอบ 2 
ประการ คือ  ตองนําเงินไดเขามาในประเทศไทย ในปีภาษีนั้น และตองเป็นผูอยูในเมืองไทย ในปีภาษี
เดียวกับปีที่นําเงินไดเขามา เป็นเวลาครบ  180  วัน 
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         ตัวอย่าง  นาย คําไส คนไทยไดเดินทางไปทํางานตางประเทศในปี พ.ศ.  2540  เป็นเวลา 10 เดือน  
และไดกลับมาพักผอนในประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือน โดยนําเงินไดทั้งหมด 200 ,000 บาท เขามาใน
ประเทศไทย กรณีนี้ นาย คําไส ไมตองเสียภาษีใหกับประเทศไทย เพราะอยูในเมืองไทยไมครบ 180 วัน 
         ตัวอย่าง  ถานาย คําไส ไปทํางานตางประเทศ 5 เดือน  และกลับมาอยูในเมืองไทย 7 เดือน แต
ไมไดนําเงินไดที่ไดรับเขามาในประเทศไทย กรณีนี้ถือวานาย คําไส อยูในประเทศไทยครบ 180 วัน แตไมได
นําเงินไดเขามาในประเทศไทยจึงไมตองเสียภาษีใหกับประเทศไทย 
         ตัวอย่าง  นาย เขาทราย  คนไทย เดินทางไปชกมวยในตางประเทศ เป็นเวลา  1 เดือน ไดรับเงิน
จากการชกมวย 1,000,000 บาท และไดนําเขามาในประเทศไทย เชนนี้  นายเขาทรายตองเสียภาษีใหกับ
ประเทศไทย 
4 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนบางฉบับไดมีบทบัญญัติใหบุคคล  และเงินไดพึงประเมินบาง
ประเภท  หรือบางกรณีไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  การยกเวนภาษีอากรอาจมีผล
ทําใหการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษีนอยลงกวา เดิม  
อยางไรก็ดีการยกเวนดังกลาวจะมีเหตุผลที่สําคัญบางอยางประกอบอยู  เชน  ยกเวนโดยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และการบริหารการจัดเก็บ   เป็นตน 
 4.1  บุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
  4.1.1 บุคคลตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตามสัญญาวาดวยความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ  หรือทางเทคนิคระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ  (พ.ร.ฎ.  (ฉบับที่  9)  พ.ศ. 2499)  
   4.1.2 องคแการสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ  และเจาหนาที่
หรือผูเชี่ยวชาญขององคแการ  หรือทบวงการดังกลาว  ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในประเทศไทยในเม่ือประเทศไทย
มีข้อผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญา  หรือความตกลง  (พ.ร.ฎ.  (ฉบับที่  10)  พ.ศ.  2499) 

 4.1.3 สถานเอกอัครราชทูต  สถานทูต  สถานกงสุลใหญ  สถานกงสุล  บุคคลในคณะทูต  
บุคคลในคณะกงสุล  และบุคคลที่ถือวาอยูในคณะทูตตามความตกลง  ทั้งนี้ใหเป็นไปตามหลักถอยทีถอย
ปฏิบัติตอกัน  (พ.ร.ฎ.  (ฉบับที่  10)  พ.ศ.  2500) 
  4.1.4 บุคคลที่อยูในประเทศที่มีอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอนที่รัฐบาลไทย
ไดทําไว  หรือไดทํากับรัฐบาลตางประเทศ  ทั้งนี้  ตามเงื่อนไขที่กําหนด  ((พ.ร.บ.  ฉบับที่  18)  พ.ศ.  
2505)   เพ่ือขจัดปใญหาการเก็บภาษีซ้ําซอน ระหวางประเทศจะมีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเก็บภาษี
ซ้ําซอน โดยประเทศถิ่นที่อยูจะเป็นผูมีหนาที่ตองขจัดการเก็บภาษีซ้ําซอนเสมอ วิธีการขจัดภาษีซ้ําซอนมี 2 
วิธีคือ วิธียกเวน กับวิธีเครดิต  
 วิธียกเวน หมายถึง วิธีการที่ประเทศถิ่นที่อยูจะยอมยกเวนใหผูเสียภาษีไมตองนําเงินไดที่ถูกเรียก
เก็บภาษีในประเทศแหลงเงินไดแลวมารวมเพื่อคํานวณภาษีในประเทศถิ่นที่อยูอีก 
 วิธีเครดิต หมายถึง ประเทศถิ่นที่อยูจะจัดเก็บภาษีจากเงินไดทั้งเกิดในประเทศถิ่นที่อยูและ
ประเทศแหลงเงินได แลวจึงนําภาษีท่ีเสียไปแลวในประเทศแหลงเงินไดมาหักออก ซึ่งบางกรณีอาจเสียภาษี
ในประเทศแหลงเงินไดอยางจํากัด ที่เหลือมาเสียภาษีในประเทศถิ่นที่อยู ไมวาจะเป็นกรณีไหนก็ ตาม ผล
ของการมีอนุสัญญาภาษีซอนคือ ผูเสียภาษีเงินไดนั้นครั้งเดียว สวนตัวเงินภาษีจะตกอยูกับรัฐบาลของ
ประเทศแหลงเงินไดหรือรัฐบาลของประเทศถ่ินที่อยูขึ้นอยูกับการตอรองในการจัดทําอนุสัญญาภาษีซ้ําซอน
ของรัฐบาลคูสัญญา 
  4.1.5  ยกเวนใหแกบุคคลตามที่กําหนดไวในความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับองคแการ
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รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เกี่ยวกับสํานักงานใหญขององคแการรัฐมนตรีแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในประเทศไทย  (ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  17  ลงวันที่  12  ม.ค.  2515)  ซึ่ง
ไดแก 
 4.1.5.1 ผูอํานวยการซีเมส  หรือพนักงานใดๆ  ซึ่งไดรับแตงตั้งใหทําการแทนผูอํานวยการซีเมส 

4.1.5.2  พนักงานระหวางประเทศซึ่งมีชื่อสงไป  และไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาที่ของไทยที่
เหมาะสมแลว โดยไดรับยกเวนจากภาษีทางตรงทั้งปวงสําหรับเงินเดือนและรายไดซึ่งองคแการไดจายให 

4.1.5.3 ผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษานอกจากพนักงานของซีเมส ผูปฏิบัติหนาที่เพ่ือซีเมส 
 4.1.6  เงินไดที่ผูวาการ  ผูวาการสํารอง  กรรมการ  กรรมการสํารอง  พนักงาน  ลูกจาง  รวมทั้ง
ผูเชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานของธนาคารพัฒนาเอเซีย  ไดรับจากธนาคารดังกลาว  (พ.ร.บ.  ใหอํานาจ
ปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเซีย  พ.ศ.  2509) 
 4.1.7  บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นลูกจาง  หรือพนักงานของบริษัท  หรือหางหุนสวน
นิติบุคคล  ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐบาลอเมริกัน  ตามโครงการและเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยเห็นชอบ  
(คําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติที่  79/2515  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2515) 
         4.2  เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
           การยกเวนดังจะกลาวตอไปนี้ สวนใหญเป็นการยกเวน สําหรับเงินไดพึงประเมินตามที่กําหนดไว
โดยมาตรา 42  ยกเวนตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ที่ออกตามมาตรานี้  และยกเวนตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับตางๆ จะนํามาศึกษาเฉพาะที่สําคัญดังนี้ 
  4.2.1 ยกเวนตามมาตรา 42  

         4.2.1.1  คาเบี้ยเลี้ยง หรือ คาพาหนะ   ซึ่งลูกจางหรือผูรับหนาที่หรือตําแหนงงาน  
หรือผูรับทํางานใหไดจายไปโดยสุจริต ตามความจําเป็นเฉพาะในการที่ตองปฏิบัติการตามหนาที่ของตน 
และไดจายไปทั้งหมดในการนั้น  ในกรณีนี้จะตองมีหลักฐานการจายเงินประกอบรายงานของลูกจางวาได
จายไปจริง 
               กรณีคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ลูกจางหรือผูมีหนาที่หรือตําแหนงงาน หรือผูรับทํางานให ไดรับ
เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหนาที่ในประเทศเป็นครั้งคราว ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินได ตามแนวทางปฏิบัติตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 59/2538 

      4.2.1.2 คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกําหนดโดย พระราช
กฤษฎีกาวาดวยอัตราคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

      4.2.1.3 เงินคาเดินทางซึ่งนายจางจายใหแกลูกจาง เฉพาะสวนที่ลูกจางไดจายทั้งหมด 
โดยจําเป็นเพ่ือการเดินทางจากตางถิ่นในการเขารับงานเป็นครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจาง
สิ้นสุดแลว  แตขอยกเวนนี้มิใหรวมถึงเงินคาเดินทางที่ลูกจางไดรับในการกลับถิ่นเดิม และในการเขารับงาน
ของนายจางเดิมภายใน 365 วัน นับแตวันที่การจางครั้งกอนไดสิ้นสุดลง  
         4.2.1.4  เงินปในผลที่ไดรับจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน  ซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีเงินได   
นิติบุคคล   เฉพาะที่ประกาศจายในชวงระยะเวลาที่ไดรับการสง เสริมการลงทุน  ใหไดรับยกเวนไมตอง
นํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได (พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 34) 
       4.2.1.5  เงินเพ่ิมพิเศษประจําตําแหนง และเงินคาเชาบาน หรือบานที่ใหอยูโดยไม
ตองเสียคาเชาสําหรับขาราชการสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 

             4.2.1.6  เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซื้ออากรแสตมปหรือแสตมป
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ไปรษณียากรของรัฐบาล 
 4.2.1.7 เบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือกรรมการ หรือคาสอน คาสอบ ที่ทางราชการหรือ

สถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้ 
 4.2.1.8   ดอกเบี้ย ดังตอไปนี้ 

  (1)  ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อ
เรียก 

  (2)  ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยแที่ไดรับจากสหกรณแ 
  (3)  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพยแ

เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไมเกินสองหมื่นบาทตลอดปีภาษีนั้น ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑแ  วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่  55) 

  (4) ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศไทย  และจากสหกรณแออม
ทรัพยแตามกฎหมายวาดวยสหกรณแในประเทศไทยเป็นรายเดือนตอกันเป็นระยะเวลาไมนอยกวา  20  เดือน  
นับแตวันที่ฝาก  โดยมียอดเงินฝากแตละคราวเทากันแตไมเกิน  25,000  บาท  ตอเดือน  และรวมทั้ง
หมดแลวตองไมเกิน  600,000  บาท  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑแวิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด  (พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบับที่  301)  พ.ศ.  2539   และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่  64) ) 

  (5)  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่มีระยะเวลา
การฝากตั้งแต 1 ปีขึ้นไป แตเมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจําทุกประเภทรวมกันแลวตองมีจํานวนทั้งสิ้น
ไมเกิน 30,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น และผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยเงินฝากดังกลาวเมื่อมีอายุไมต่ํากวา 55 ปี
บริบูรณแ ทั้งนี้สําหรับเงินไดที่ไดรับตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตนไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑแ 
วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 4.2.1.9 การขายสังหาริมทรัพยแอันเป็นมรดก  หรือสังหาริมทรัพยแที่ไดมาโดยมิไดมุงในทาง
การคาหรือหากําไร  แตไมรวมถึงเรือกําปใ่น  เรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป  เรือกลไฟหรือเรือยนตแที่มี
ระวางตั้งแตหาตันขึ้นไปหรือแพ 
  4.2.1.10 เงินไดที่ไดรับจากการรับมรดก 

 4.2.1.11 รางวัลเพ่ือการศึกษาหรือคนควาในวิทยาการ  รางวัลสลากกินแบง  หรือสลาก
ออมสินของรัฐบาล  รางวัลที่ทางราชการจายใหในการประกวดหรือแขงขัน  ซึ่งผูรับมิไดมีอาชีพในการ
ประกวดหรือแขงขัน  หรือสินบนรางวัลที่ทางราชการจายใหเพ่ือประโยชนแในการปราบปรามการกระทํา
ความผิด 

 4.2.1.12 บํานาญพิเศษ  บําเหน็จพิเศษ  บํานาญตกทอด  หรือบําเหน็จตกทอด 
(13)  คาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด  เงินที่ไดจากการประกันหรือการฌาปนกิจสงเคราะหแ 
(14)  เงินไดของชาวนาที่ไดจากการขายขาว  อันเกิดจากกสิกรรมที่ตน และหรือครอบครัวไดทําเอง 
(15)  เงินไดที่ไดรับจากกองมรดก  ซึ่งเสียภาษีเงินไดแลว 

 (16) รางวัลสลากบํารุงกาชาดไทย เงินไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลากบํารุงกาชาดไทย 
 (17) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม 
 (18) เงินไดของกองทุนรวม 
 (19) เงินประโยชนแทดแทนที่ผูประกันตนไดรับจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวาดวยการ

ประกันสังคม 
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 (20) เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยแโดยไมมีคาตอบแทนใหแก
บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งไมรวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินไดจากการโอนใหแกบุตรชอบดว ย
กฎหมายนั้น ในสวนที่ไมเกินยี่สิบลานบาทตอบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษีนั้น 

 (21) เงินไดที่ไดรับจากการอุปการะหรือจากการใหโดยเสนหาจากบุพการีผูสืบสันดาน หรือคูสมรส 
เฉพาะเงินไดในสวนที่ไมเกินยี่สิบลานบาทตลอดปีภาษีนั้น  

       (22) เงินไดจากการอุปการะโดยหนาที่ธรรมจรรยาหรือจากการใหโดยเสนหาเนื่องในพิธีหรือตาม
โอกาสแหงขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใชบุพการีผูสืบสันดาน หรือคูสมรสเฉพาะเงิน
ไดในสวนที่ไมเกินสิบลานบาทตลอดปีภาษีนั้น 

         (23) เงินไดที่ไดรับจากการใหโดยเสนหาที่ผูใหแสดงเจตนาหรอเห็นไดวามีความประสงคแใหใชเพ่ือ
ประโยชนแในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชนแ ตามหลักเกณฑแและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

  4.2.2  ยกเว้นโดยกฎกระทรวง ที่สําคัญมีดังนี้ 
   4.2.2.1 เงินไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แต

ไมรวมถึงเงินไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป (กฎกระทรวงฉบับที่ 307 พ.ศ. 2558)  
  4.2.2.2 เงินไดจากการจําหนาย  หรือสวนลดจากการจําหนายสลากกินแบงของรัฐบาล 
  4.2.2.3 เงินไดสวนที่เป็นคาจางการทํางาน  ในระหวางเวลาปิดภาคเรียนของคนตางดาว
ซึ่งเป็นนักเรียน  นักศึกษา  หรือนิสิตที่เขามาศึกษา  ณ  สถานศึกษาในประเทศไทย  ทั้งนี้  ใหเป็นไป
ตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 
  4.2.2.4 เงินไดสวนที่เป็นคารักษาพยาบาล ที่นายจางจายใหหรือจายแทนลูกจางเป็นคา
รักษาพยาบาล  สําหรับ 

 (1)  ลูกจาง  สามี  ภริยา  บุพการีหรือผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง  
ทั้งนี้  เฉพาะสําหรับการรักษาพยาบาลที่กระทําในประเทศไทย 
 (2)  ลูกจางในกรณีที่จําเป็นไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศในขณะที่ปฏิบัติการตาม
หนาที่ในตางประเทศเป็นครั้งคราว  ทั้งนี้  เงินจํานวนดังกลาวไดจายไปทั้งหมดในการนั้น 

 4.2.2.5  เงินไดที่ทางราชการจายใหเป็นเงินคาเชาบาน  หรือเงินที่คํานวณไดจากมูลคา
ของการไดอยูบานที่ใหอยูโดยไมเสียคาเชา  เงินชวยการศึกษาบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  เงินคาเบี้ยกันดาร  
เงินยังชีพ  หรือเงินคาอาหารทําการนอกเวลา 

 4.2.2.6 เงินคาเชาบานที่ไดรับจากรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  
เทาที่ผูมีเงินไดจายไปโดยสุจริตตามความเป็นจริง  หรือเงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดไปอยูบานที่
รัฐวิสาหกิจดังกลาวใหอยูโดยไมตองเสียคาเชา  และรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงินไดสําหรับเงิน
ไดจํานวนดังกลาวให 

 4.2.2.7 เงินชวยการศึกษาบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  เงินคาเบี้ยกันดาร  หรือเงินยังชีพที่
ไดรับจากรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ในอัตราเดียวกับที่ทางราชการจายใหแก
ขาราชการและรัฐวิสาหกิจผูจายเงินมิไดออกคาภาษีเงินไดสําหรับเงินไดจํานวนดังกลาวให 

 4.2.2.8  รางวัลที่ทางราชการจายใหเพ่ือประโยชนแในการปูองกันมิใหมีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร 
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4.2.2.9  เงินไดที่เจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศซึ่งปฏิบัติหนาที่ประเทศไทยไดรับจากรัฐบาล
ของตน  ทั้งนี้  โดยใหเป็นไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

4.2.2.10 เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยแอันเป็นมรดก  หรืออสังหาริมทรัพยแที่ไดรับจากการให
โดยเสนหา  ที่ตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือเมืองพัทยา  หรือการปกครอง
ทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้  เฉพาะเงินไดจากการขายในสวนที่ไมเกิน 200,000บาท 
ตลอดปีภาษีนั้น 

4.2.2.11 ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยแของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตร 
4.2.2.12   เงินไดจากการขายหลักทรัพยแ  ในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยแตไมรวมถึงเงินได

จากการขายหลักทรัพยแที่เป็นหุนกูหรือพันธบัตร 
4.2.2.13 เงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ  ทั้งนี้  เฉพาะที่ดินที่ตอง

เวนคืนและอสังหาริมทรัพยแอื่นบนที่ดินที่ตองเวนคืน 
4.2.2.14  เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแและ

ตลาดหลักทรัพยแ  พ.ศ.  2535 
4.2.2.15  เงินไดที่คํานวณไดจากมูลคาของเครื่องแบบซึ่งลูกจางไดรับจากนายจาง  ในจํานวนคน

ละไมเกินสองชุดตอปี  และเสื้อนอกในจํานวนคนละไมเกินหนึ่งตัวตอปี 
  4.2.2.16เงินไดเทาที่ลูกจางจายเป็นเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ในอัตราไมเกินรอยละ  15  ของคาจางเฉพาะสวนที่เกิน  10,000  บาท  แตไมเกิน   
490,000  บาท  สําหรับปีภาษีนั้น 

4.2.2.17 เงินหรือผลประโยชนแใดๆ  ที่ลูกจางไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เมื่อลูกจางออกจากงานเพราะเกษียณอายุ  ทุพพลภาพ  หรือตาย  ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑแ  เงื่อนไข  และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ดังนี้ 

 (1)  กรณีเกษียณอายุ  ลูกจางผูนั้นตองมีอายุไมต่ํากวา  55  ปีบริบูรณแ และ 
(1) เขาเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมาแลวไมนอย

กวา  5  ปี  หรือ 
             (2) เขาเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใน

ระหวางวันที่  13  กันยายน  พ.ศ.  2537  ถึงวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2538  และไดออกจากงานเพราะ
เกษียณอายุกอนวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2543  ซึ่งมีระยะเวลาที่ทํางานกับนายจางนั้นกอนเกษียณอายุไม
นอยกวา  5  ปี  (แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศอธิบดีฯ  (ฉบับที่  80 )  ลงวันที่  29  มีนาคม  2543) 

 (2)  กรณีทุพพลภาพ  ตองเป็นกรณีที่แพทยแที่ทางราชการไดตรวจและแสดงความเห็นวา
ลูกจางนั้นไมสามารถที่จะทํางานในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไป  ไมวาเหตุทุพพลภาพนั้นจะเกิด
เนื่องจากการปฏิบัติงานใหแกนายจางหรือไมก็ตาม 

 (3)  กรณีตาย  ไมวาการตายนั้นจะเกิดจากการปฏิบัติงานใหแกนายจางหรือไม  ทั้งนี้  
ลูกจางตองมีหลักฐานจากนายจางเพ่ือรับรองวาลูกจางออกจากงาน  เพราะเกษียณอายุทุพพลภาพ  หรือ
ตายแลวแตกรณีมาแสดงดวย  ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่  52) 
               4.2.2.18 เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือาสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไมมีคาตอบแทนใหแก
วัด วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค  หรือมัสยิด  ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ทั้งนี้  เฉพาะการโอน
ที่ดินสวนที่ทําใหวัด  วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค  หรือมัสยิดมีที่ดินไมเกินหาสิบไร 
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               ทั้งนี้เนื่องจากวา  ในกรณีโอนกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยแโดยไมมี
คาตอบแทน  มาตรา  41  ทวิ  ใหถือวาผูโอนเป็นผูมีเงินไดและตองเสียภาษีเงินได 

 4.2.2.19  คาชดเชยที่ลูกจางไดรับตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และคาชดเชยที่
พนักงานไดรับตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธแ  แตไมรวมถึงคาชดเชยที่ลูกจางหรือ
พนักงานไดรับเพราะเหตุเกษียณอายุ  หรือสิ้นสุดสัญญาจาง  ทั้งนี้  เฉพาะคาชดเชยสวนที่ไมเกินคาจาง
หรือเงินเดือน  คาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายแตไมเกินสามแสนบาท  (สําหรับเงินไดที่ไดรับ
ตั้งแต  1  มกราคม  2541) 

4.2.2.20 เงินไดที่ผูมีเงินไดซึ่งเป็นผูอยูในประเทศไทย  และมีอายุไมต่ํากวา  65  ปีบริบูรณแ  ในปี
ภาษีนั้น  เฉพาะสวนที่ไมเกิน  190,000  บาท  เฉพาะที่ไดรับตั้งแต  1  มกราคม  2548  เป็นตนไป 
       4.2.2.21  เงินไดเทาที่ผูมีเงินไดจายเป็นเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัท
ประกันภัยวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามจํานวนที่จายจริง  แตไมเกิน  15,000  บาท  
(ยอดเบี้ยประกันรวมไมใชตอคน)  สําหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผูมีเงินได รวมทั้งบิดามารดา
ของสามีหรือภรรยาของผูมีเงินได  ซึ่งมีเงินไดไมเพียงพอตอการยังชีพ  ซึ่งตองเป็นเบี้ยประกันที่จายตั้งแตปี  
2549  เป็นตนไป 

4.2.2.22  เงินไดที่เป็นเงินปในผลหรือเงินเฉลี่ยคืน  ที่สหกรณแจายใหแกสมาชิก  (พ.ร.ฎ.  (ฉบับที่ 
40)  พ.ศ.  2541) 

4.2.2.23  เงินไดจากการขายหลักทรัพยแในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
4.2.2.24  เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม 
4.2.2.25  เงินไดของกองทุนรวม 
4.2.2.26  เงินประโยชนแทดแทนที่ผูประกันตน  ไดรับจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวา

ดวยการประกันสังคม 
4.2.2.27 เงินประโยชนแทดแทนท่ีผูประกันตน  ไดรับจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวาดวย

การประกันสังคม 
 4.2.2.28  เงินไดของรัฐวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่
เป็นหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมีเงินไดไมเกิน 1,200,000 บาท สําหรับปีภาษีนั้น 
ทั้งนี้ สําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
และเป็นไปตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด (กฎกระทรวง 266 พ.ศ. 2551) 
 4.2.2.29 ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดสุทธิจากการคํานวณภาษีเงินไดตามมาตรา  
48(1)  เฉพาะสวนที่ไมเกิน  150,000  บาทแรก  สําหรับปีภาษีนั้น  (พ.ร.ฎ.  (ฉบับที่  470)  พ.ศ.  2551  
5 วิธีการจัดเก็บภาษีอากร 
ฏหมายกําหนดผูมีหนาที่ตองปฏิบัติเพื่อประโยชนแในการจัดเก็บภาษีไวดังนี้ 
      5.1 ให้ผู้มีเงินได้ยื่นรายการประเมินตนเอง  ดังนี้ 
            5.1.1 ยื่นแบบรายการประเมินตนเองเพ่ือเสียภาษีครึ่งปี    สําหรับเงินไดพึงประเมินตาม      
มาตรา 40(5)-(8)ที่ไดรับตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ในปีภาษีนั้น 
           5.1.2 ยื่นแบบรายการประเมินตนเองเพ่ือเสียภาษีสิ้นปี  สําหรับเงินไดพึงประเมินตาม มาตรา 
40(1)-(8) ที่ไดรับตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม ในปีภาษีนั้น 
      5.2 ใหผูจายเงินไดพึงประเมินหักภาษีไวทุกคราวที่จายเงิน(ภาษีหัก ณ ที่จาย) 
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โดยกฎหมายกําหนดให บุคคล นิติบุคคล ที่จายเงินได ทําการหักภาษี ณ  ที่จายไวตามรายละเอียดของแต
ละบุคคล และตามรายละเอียดของเงินไดแตละประเภท 
      5.3 ใหเจาพนักงานเป็นผูประเมินจัดเก็บ 
เพ่ือประโยชนแในการจัดเก็บภาษี เจาพนักงานประเมินมีอํานาจในการประเมินเรียกเก็บภาษีจากผูมีหนาที่
เสียภาษ ี 

  5.1.2 การเสียภาษีโดยประเมินตนเองสิ้นปี  
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  กรณีที่ผูมีเงินได ประเมินตนเอง จะมีการคํานวณภาษี 2 แบบ  

(อัตราภาษีแบบกาวหนา และแบบคงท่ี) และเสียภาษีตามวิธีที่คํานวณแลวไดจํานวนเงินภาษีมากกวา 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี 
                 5.1.2.1 (อัตราก้าวหน้า) 
     เงินไดพึงประเมิน    XX 
 หัก  คาใชจาย     XX 
  เงินไดหลังหักคาใชจาย    XX 
 หัก  ลดหยอน     XX 
  เงินไดกอนหักบริจาค 
 หัก เงินบริจาค     XX 
  เงินไดสุทธิ     XX 
 จํานวนเงินภาษี = เงินไดสุทธิ X อัตราภาษี 
 
                          5.1.2.2  (อัตราคงท่ี) เงินไดพึงประเมิน X   5        =   จํานวนเงินภาษี  
                                                         1000                                

คํานวณภาษีวิธีที่ 2  เฉพาะเงินไดพึงประเมิน ประเภทที่ (2) – (8)  ที่มีจํานวนรวมกันตั้งแต 
60,000 บาทข้ึนไป สําหรับเงินพึงประเมินประเภทที่ (5) ถึง (8)  แตไมรวมเงินกินเปลา เงินชวยคากอสราง 
เงินคาซอมแซม คาแหงอาคารหรือโรงเรือนที่ไดรับกรรมสิทธิ์ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปี  ซึ่งมี
วิธีการคํานวณ 2 วิธี เหมือนกับการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นปี  จะแตกตางเฉพาะเงินไดพึง
ประเมินทีน่ํามาคํานวณนั้นตองเป็นเงินไดตั้งแตเดือน ม.ค.-มิ.ย.  สวนการหักลดหยอนนั้นใหหักลดหยอนได
กึ่งหนึ่ง 
 กรณีการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปี  ใหสามีภรรยาตางฝุายตางยื่นแบบเสียภาษีในนาม
ของตนเอง  แตถาเป็นการยื่นแบบรายการชําระภาษีสิ้นปี เงินไดพึงประเมินประเภทที่ (2) – (8)  ของ
ภรรยาใหถือเป็นของสามี  และสามีเป็นผูมีหนาที่ยื่นแบบรายการเพ่ือชําระภาษีสิ้นปี  ยกเวนเงินได พึง
ประเมินประเภทที่ (1) ของภรรยา  ภรรยาสามารถแยกคํานวณตางหากได หรือจะนําไปรวมคํานวณกับเงิน
ไดของสามีก็ได  (หลักเกณฑแเดิม)  ตั้งแตปี  2555  เป็นตนไป  ไดมีพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร  (ฉบับที่  18)  ไดกําหนดหลักเกณฑแการจัดเก็บสําหรับสามีและภรรยาขึ้นใหมสรุปดังนี้  (1)  นํา
เงินไดของสามีและภรรยารวมกันและยื่นเสียภาษีในนามฝุายใดฝุายหนึ่ง  (2)  ใหถือเอาเงินไดตามมาตรา 
40(2)-(8) ของภรรยาเป็นเงินไดของสามี หรือเงินไดตามมาตรา 40(2)-(8)  ของสามีเป็นเงินไดของภรรยา  
สําหรับเงินไดตามมาตรา  40(1)  ของแตละฝุายใหเสียภาษีในนามตนเอง  (3)  ใหสามีและภรรยายื่น
รายการและเสียภาษีตางหากจากกัน ตามสวนเงินไดของตน กรณีไมอาจแยกชัดเจนไดวาเป็นของสามีหรือ
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ภรรยาจํานวนเทาใดใหเลือกได 2 วิธี คือ 1) แบงเป็นของสามีและภรรยาคนละครึ่ง 2) เฉพาะเงินไดตาม ม. 
40(8) แบงเป็นเงินไดของแตละฝุายตามท่ีตกลงกันก็ได 
6 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา  40  แห่งรัษฎากร 
 เงินไดพึงประเมินเป็นเงินหรือทรัพยแสิน  ตลอดจนประโยชนแที่สามารถคํานวณไดเป็นเงินกอนหัก
คาใชจายใด ๆ  ประมวลรัษฎากร (ม. 40 )  แบงเงินไดพึงประเมินไว 8 ประเภท ดังนี้ 
          เงินได้พึงประเมินประเภทที่  1 (มาตรา 40 (1)) ไดแก  เงินไดจากการจางแรงงานไมวาจะเป็น  
เงินเดือน  คาจาง เบี้ยเลี้ยง   โบนัส  เบี้ยหวัด  บําเหน็จบํานาญ  เงินคาเชาบาน  ที่ไดรับจากนายจาง  เงิน
ที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานซึ่งนาย จางใหอยูโดยไมตองชําระ  เงินทรัพยแสินหรือประโยชนแใด 
ๆ  ที่ไดจากบรรดาการจาง  แรงงาน 

เบี้ยเลี้ยง  เป็นเงินที่นายจางจายใหเนื่องจากตองไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
โบนัส  เป็นเงินรางวัลที่นายจางจายใหเป็นพิเศษนอกจางสินจาง 
เบี้ยหวัด   คือเงินที่ใหเป็นบําเหน็จความชอบในราชการเป็นรายปี  เชน  ทหาร กองหนุนมีเบี้ยหวัด 
เงินได้พึงประเมินประเภทที่  2 (มาตรา40 (2)) ไดแก เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่

ทําหรือจากการรับทํางานให ไมวาจะเป็น  คาธรรมเนียม  คานายหนา คาสวนลด  เงินอุดหนุนในงานที่ทํา  
เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดให
อยูโดยไมเสียคาเชา  เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใด ๆ  ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ  และเงิน  
ทรัพยแสินหรือประโยชนแใด  ๆ  บรรดาที่ไดจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือการรับทํางานให 

คานายหนา หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหผูซึ่งทําหนาที่ชี้ชองทางใหบุคคล 2 ฝุายไดทําสัญญากัน 
คาธรรมเนียม หมายถึง คาตอบแทนเนื่องจากการับทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาธรรมเนียม

การตรวจรับรองคุณภาพสินคา เป็นตน 
เงินอุดหนุนในงานที่ทํา คือ เงินชวยเหลือเพ่ือทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน เงินที่สํานักงานกองทุน

สงเคราะหแสวนยางจายใหแกเจาของสวนยางเพื่อประโยชนแในการปลูกยางพันธุแดี 
เบี้ยประชุม เป็นเงินตอบแทนใหกับผูเขาประชุมคิดเป็นรายครั้งในการประชุม เชน คาเบี้ยประชุม

กรรมการบริษัท เป็นตน เงินบําเหน็จตาม ม. 40(2) เป็นคาตอบแทนจากตําแหนงหนาที่งานที่ทําหรือรับ
ทํางานให ไมใชเงินไดตามสัญญาจางแรงงานเหมือนกับเงินไดตาม ม. 40(1) เชน บําเหน็จกรรมการบริษัทที่
จายใหเมื่อดํารงตําแหนงครบรอบที่จะเลือกตั้งใหม 

คาสวนลด หมายถึง เงินที่ถูกเรียกใหชําระนอยลง เพราะยินยอมทําตามที่ตกลงกัน เชน คาสวนลด
จากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เป็นตน 

โบนัส หมายถึง เงินรางวัลที่จายใหเป็นพิเศษ เมื่อกิจการที่ทําไดรับผลตามเปูาหมาย 
หนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา  เชน  เป็นกรรมการบริษัท เป็นตน  เงินไดจากการรับจางทําความ

สะอาดเป็นเงินไดตามมาตรา 40 (2) (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/ 5742 ลว. 13 พด 2529) 
เงินได้พึงประเมินประเภทที่  3 (มาตรา 40 (3)) ไดแก เงินไดเนื่องจากคาแหงกูดวิลลแ  คาแหง

ลิขสิทธิ์  หรือสิทธิอยางอ่ืน เงินปี  หรือเงินไดมีลักษณะเป็นรายปีอันไดมาจากพินัยกรรม  นิติกรรมอยางอ่ืน 
หรือคําพิพากษาของศาล 

เงินไดประเภทนี้ถือวาเป็นเงินไดจากทรัพยแสินทางปใญญา  ไดแก  คาลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  
เครื่องหมายการคา ซึ่งสามารถขายหรือโอนสิทธิใหกับบุคคลอ่ืนได  โดยไดรับคาตอบแทน เชน นาย ก.  
ประดิษฐแหุนยนตแพ่ีเลี้ยงคนชรา  และไดจดทะเบียนสิทธิบัตรกับกรมทรัพยแสินทางปใญญา  กระทรวงพาณิชยแ
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ไว  ตอมาไดขายสิทธิบัตรดังกลาวใหโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตเชิงพาณิชยแเงินไดที่นาย ก.  ไดรับถือเป็น
เงินไดตาม ม. 40(3) 

กูดวิลลแ หมายถึง ความนิยมที่มีตอชื่อเสียงหรือเครื่องหมายการคา เชน โตโยตา โค฿ก อดิดาส 
กาแฟ Starbuck เป็นตน คาแหงกูดวิลลแจึงหมายถึง คาตอบแทนที่ไดรับจากการอนุญาตใหบุคคลอ่ืนไดใช
เครื่องหมายการคา ตรายี่หอ 

คาแหงลิขสิทธิ์ หมายถึง คาตอบแทนที่เจาของหรือผูประพันธแไดรับจากการขายหรืออนุญาตให
ผูอื่นใชประโยชนแจากผลงานของตน 

คาแหงสิทธิอยางอ่ืน หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหเจาของสิทธิอ่ืนๆ นอกจากลิขสิทธิ์ เชน 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นตน 

เงินปี หมายถึง เงินที่มีการกําหนดจายเป็นรายปี เชน คาอุปการะเลี้ยงดูตามคําพิพากษาของศาล 
หรือเงินไดจากพินัยกรรมที่มอบผลประโยชนแใหเป็นรายปี เป็นตน 

เงินได้พึงประเมินประเภทท่ี 4  (มาตรา  40  (4)) ได้แก่ 
 (ก)  ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก  ดอกเบี้ยหุนกู  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี
หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงิน
ไดปิโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคา
ไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติ
บุคคลอ่ืนเป็นผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกันกับดอกเบี้ย และประโยชนแหรือคาตอบแทนอ่ืน ๆ  ที่ไดจากการใหกูยืมหรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้
ทุกชนิดไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม 
 (ข)  เงินปในผล  เงินสวนแบงของกําไร  หรือประโยชนแอ่ืนใดที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล   กองทุนรวม   หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายไทยใหจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับใหกูยืมเงิน ฯลฯ  
อนึ่ง  เงินปในผล  หรือสวนแบงกําไรที่บุตรผูเยาวแไดรับใหถือเป็นของบิดา 
 (ค)  เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเป็นหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
 (ง)  เงินลดทุนของบริษัทฯหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากําไรและเงินที่กัน
ไวรวมกัน 
 (จ)  เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือรับชวงกันไวรวมกัน 
 (ฉ) ผลประโยชนแที่ไดจากการที่บริษัทฯหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากันหรือรับชวงกันหรือเลิก
กันซึง่ตีราคาเป็นเงินไดเกินกวาเงินทุน 
 (ช)  ผลประโยชนแที่ไดจากการโอนการเป็นหุนสวนหรือโอนหุน  หุนกู  พันธบัตร  หรือตั๋วเงิน หรือ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทฯหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูออก  ทั้งนี้เฉพาะซึ่งตี
ราคาเป็นเงินไดเกินกวาที่ลงทุน 

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5   (มาตรา  40  (5))  ได้แก่  เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน ที่ได้
เนื่องจาก 

(ก) การใหเชาทรัพยแสิน 
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยแสิน 

         (ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน  ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยแสินที่ซื้อขายนั้นโดยไมตองคืน
เงินหรือประโยชนแที่ไดรับไวแลว 
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ในกรณี  (ก)  ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา  ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไปไมถูกตอง
ตามความเป็นจริง  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยแสินนั้นสมควรให
เชาไดตามปกติ  และใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได  ในกรณีนี้จะ
อุทธรณแการประเมินก็ได  ทั้งนี้  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณแตามประมวลรัษฏากรมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณี  (ข)  และ  (ค)  ใหถือวาเงินหรือประโยชนแที่ไดรับไวแลวแตวันทําสัญญาจนถึงวันผิด
สัญญาทั้งสิ้น  เป็นเงินไดพึงประเมินของปีที่การผิดสัญญานั้น 

กรณีเจาของที่ดินเรียกเงินกินเปลา เงินแปฺะเจี๊ยะ เป็นคาปลูกสรางหรือประโยชนแอยางอ่ืน เชน  ผู
เชากอสรางอาคารลงบนพ้ืนดินของผูใหเชาแลวยกให  เงินหรือกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ผูเชายกใหผูใหเชาถือ
เป็นเงินไดจากการใหเชาทรัพยแสิน 

ใหคํานวณคาของโรงเรือนที่ผูเชาสรางและยกกรรมสิทธิ์นั้นใหแกเจาของที่ดินตามจํานวนปีแหง
อายุการเชา  ในอัตรารอยละของมูลคาอาคาร หรือโรงเรือนในวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ตามตาราง 

ตารางที่ 9-1 ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนในวันนี้ได้รับกรรมสิทธิ์ ดังนี้ ( ป.1/2526 ) 
จํานวนปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รอยละของมูลคา 95.0  90.2  85.7  81.4    77.4   73.5   69.8  66.3   63.0  59.9   
 

จํานวนปี 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
รอยละของมูลคา 56.9    54.0     51.3     48.8     46.4     44.0    41.8     39.7    37.7    35.8 

 
ตัวอย่าง   ถามูลคาของโรงเรือนในวันที่เจาของที่ดินรับกรรมสิทธิ์ 2,000,000 บาท อายุการเชา

ตามสัญญา 10 ปี เงินไดพึงประเมินของเจาของที่ดิน  =  1,198,000  (59.9/100 x 2,000,000) 
เงินได้พึงประเมินประเภทท่ี 6 (มาตรา  40 (6)) ไดแก  เงินไดจากวิชาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพ

บางชนิดที่พึงทําไดก็แตบุคคล ผูซึ่งมีความรูและฝีมืออันเลาเรียน ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ ซึ่งไดมี พระราช
กฤษฎีกากําหนดไวปใจจุบันมี 6 วิชาชีพ  คือ วิชากฎหมาย  การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม 
สถาปใตยกรรม บัญชี  ประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพอิสระตองมิใชลูกจาง พนักงาน
รับเงินเดือนของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคแกรธุรกิจอ่ืน เชน ทนายความรับเ งินเดือนจากบริษัท 
แพทยแรับเงินเดือนจากทางราชการ ไมถือวาเป็นผูมีเงินไดตาม ม. 40(6) ผูมีเงินไดตามมาตรานี้ถาเป็น
ทนายความตองมีสํานักงานสวนตัว ถาเป็นแพทยแมีคลิกนิกสวนตัว เป็นตน 

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7  (มาตรา  40 (7)) ไดแก  เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตอง
ลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ  เชน  รับเหมากอสรางทั้งของและทั้งแรงงาน  
หากรับเหมาเฉพาะแรงงานจะเป็นเงินไดตาม  ม.40(2)  เป็นการรับทํางานให 

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8  (มาตรา  40 (8)) ไดแก  เงินไดจากการธุรกิจ  การพาณิชยแ  
การเกษตร  การอุตสาหกรรม การขนสง  การขายอสังหาริมทรัพยแ  หรือการอ่ืนนอกจากที่ระบุไวใน
ประเภทที ่1  ถึงประเภทที่ 7  แลว 
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 6.1  การหักค่าใช้จ่าย 
  มาตรา 40(1) และ (2) หักคาใชจายได 50%  ของเงินไดพึงประเมินทั้ง 2 ประเภทรวมกันแตตองไมเกิน  
100,000 บาท  กรณีที่สามีภรรยาตางฝุายมีเงินได ใหหักคาใชจายรอยละ 50  แตไมเกิน 100,000 บาท ทั้ง 
2 ฝุาย 
ตัวอย่าง สามีมีเงินไดตามมาตรา 40(1)  คือ  เงินเดือน  200,000 บาท  มีเงินไดตามมาตรา  40(2)  คือ  
คานายหนา  100,000  บาท  สวนภรรยามีเงินได ตามมาตรา 40 (1) คือ  คาจาง  100,000 บาท  คา
นายหนา  200,000  บาท  กรณีตามตัวอยางสิทธิในการหักคาใชจายของสามีและภรรยา  แสดงไดดังนี้  
  
วิธีที่  1  (รวมคํานวณ) 

สิทธิหักคาใชจายของสามี สิทธิในการหักคาใชจายของภรรยา 
เงินไดพึงประเมิน ม. 40(1) สามี 200,000 เงินไดพึงประเมิน ม. 40(1) ภรรยา 100,000 
เงินไดพึงประเมิน ม. 40(2) สามี 100,000 เงินไดพึงประเมิน ม. 40(2) ภรรยา 200,000 
เงินไดพึงประเมิน ม. 40(1)+(2) สามี 300,000 เงินไดพึงประเมิน ม. 40(1)+(2) ภรรยา 300,000 
หัก คาใชจาย 50% (ไมเกิน 100,000)  

100,000 
หัก คาใชจาย 50% (ไมเกิน 100,000) 100,000 

 
 
ถาผูมีเงินไดประสงคแจะคํานวณภาษีตามกรณีที่  1  ดําเนินการ  ดังนี้ 
เงินไดพึงประเมินมาตรา  40(1)  สามี   200,000 
เงินไดพึงประเมินมาตรา  40(2)  สามี   100,000 
เงินไดพึงประเมินมาตรา  40(1) + (2)  ของสามี  300,000 
หัก  คาใชจาย  50%  (ไมเกิน  100,000)     100,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย     200,000   ------------- 
เงินไดพึงประเมินมาตรา  40(1)  ภรรยา   100,000 
เงินไดพึงประเมินมาตรา  40(2)  ภรรยา   200,000 
เงินไดพึงประเมินมาตรา  40(1) + (2) ของภรรยา  300,000 
หัก  คาใชจาย  50%  (ไมเกิน  100,000)     100,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย     200,000  ------------- 
เงินไดหลังหักคาใชจายทั้งสิ้น   +   =  400,000 

หลังจากนั้นจึงเขาสูขั้นตอนการหักลดหยอนตอไป 
วิธีที่  2 (ใหถือเงินได ม.40 (2)-(8) ของภรรยาเป็นของสามี หรือถือเงินไดของสามีเป็นของภรรยา) 
วิธีที่ 2 (ลักษณะท่ี 1) ใหถือเงินได ม.40 (2)-(8) ของภรรยาเป็นของสามี 

สามี ภรรยา 
เงินไดพึงประเมิน ม. 40(1)+(2) สามี 300,000 เงินไดพึงประเมิน ม. 40(1) ภรรยา 100,000 
หัก คาใชจาย 50%  100,000 หัก คาใชจาย 50% 33,333.33 
เงินไดหลังหักคาใชจาย             (1) 200,000 เงินไดหลังหักคาใชจาย 66,666.67 
เงินไดตาม ม.40 (2) ของภรรยา   200,000   
หัก คาใชจาย 50%                    16,666.67 *  

** 
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เงินไดหลังหักคาใชจาย            (2)  133,333.33   
เงินไดหลังหักคาใชจายทั้งสิ้น (1)+(2) 133,333.33   
 
 เงินไดพึงประเมินของภรรยาตาม ม.40 (1) 100,000 รวมกับเงินไดพึงประเมินตาม ม.40 (2) 
200,000 บาท รวมเงินไดทั้งสิ้นของภรรยา 300,000 บาท หลักเกณฑแการหักคาใชจายคือ 40% (ไมเกิน 
600,000 บาท) จึงสามารถหักคาใชจายได 60,000 บาท 
 เงินไดพึงประเมิน  300,000 หักคาใชจายได  100,000 บาท 
 เงินไดพึงประเมิน  200,000 หักคาใชจายได  100,000 x 200,000 
               300,000 
     หักคาใชจายได = 66,666.67  บาท (*) 
หมายความวา  เงิน 200,000 บาท ตาม ม.40 (2) หักคาใชจายได   66,666.67  บาท 
ฉะนั้น เงินได 100,000 บาท ตาม ม.40 (1) หักคาใชจายได  33,333.33บาท (**) 
 
วิธีที่ 2 (ลักษณะท่ี 2) คือ ใหถือเงินได ม.40 (2)-(8) ของสามีเป็นของภรรยา คํานวณไดดังนี้ 

สามี ภรรยา 
เงินไดพึงประเมิน ม. 40(1) สามี 200,000 เงินไดพึงประเมิน ม. 40(1)+(2) ภรรยา 300,000 
หัก คาใชจาย 50(ไมเกิน100,000) 66,666.67   หัก คาใชจาย 50% 100,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย              133,333.33 เงินไดหลังหักคาใชจายของภรรยา    

(1)          
200,000 

  เงินไดตาม ม.40 (2) ของสามี 100,000 
  หัก คาใชจาย 50%  33,333.33 
  เ งิ น ไ ด ห ลั ง หั ก ค า ใ ช จ า ย                  

(2) 
66,666.67   

  เงินไดหลังหักคาใชจายทั้งสิ้น (1)+(2) 266,666.67 
 
 อยางไรก็ตาม ไดมีฎีกา 6220/2549 วินิจฉัยวา ไมตองเฉลี่ยคาใชจายก็ได ซึ่งหมายถึง คาใชจาย 
50% แตไมเกิน 100,000 บาท หักจากเงินไดพึงประเมินประเภทใดเพียงประเภทเดียวก็ได 
 วิธีที่  3  ใหสามีภรรยายื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากกัน 

สามี ภรรยา 
เงินไดตาม ม. 40(1)+(2)  300,000 เงินไดตาม ม. 40(1) 100,000 
หัก คาใชจาย 50%  100,000 เงินไดตาม ม.40 (2)  200,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย              200,000 เงินไดตามม. 40(1) + (2)            300,000 
  หักคาใชจาย 50%  

100,000 
  เงินไดหลังหักคาใชจาย                   200,000 
 หลักเกณฑแการจัดเก็บภาษีสําหรับสามีและภรรยาทั้ง 3 กรณี โดยปกติแลวการใชหลักเกณฑแตาม
กรณีท่ี 3 จะทําใหประหยัดภาษีมากท่ีสุด เนื่องจากเงินไดพึงประเมินของสามีและภรรยาไดถูกแยกออกจาก
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กัน ทําใหเงินไดสุทธิมีจํานวนนอยกวาการนําเงินไดพึงประเมินไปรวมกัน จึงเสียภาษีในอัตราที่ต่ําตาม
ลักษณะของอัตราภาษีแบบกาวหนา 

เงินได้พึงประเมินตามม. 40 (3) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ 50 % แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
ของรายไดคาแหงกู฿ดวิลลแ คาแหงลิขสิทธิ์ สิทธิอยางอ่ืน หรือหักตามความจําเป็นและสมควร กรณีที่สามี
และภรรยาตางฝุายตางมีเงินได ใหหักคาใชจายไดในเกณฑแเดียวกันทั้ง 2 ฝุาย   

เงินไดพึงประเมินตามม. 40 (4)  กฎหมายไมยอมใหหักคาใชจายใดๆ 
เงินไดพึงประเมินตามม. 40 (5) เงินไดจากการใหเชาทรัพยแสิน กฎหมายใหผูมีเงินได เลือกหัก

คาใชจายลักษณะ ใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) หักตามความจําเป็นและสมควร 
(ข) หักเป็นการเหมาจาย 
กรณีหักเป็นการเหมาจายใหหักไดในอัตรารอยละ ตามกฎหมายกําหนด ถาเจาของทรัพยแสินเป็น

ผูใหเชาเอง ยกเวนกรณีใหเชาชวงใหหักคาใชจายไดเฉพาะคาเชาที่เสียใหกับผูใหเชาเดิม หรือผูใหเชาชวง
แลวแตกรณี 

(5.1) เงินไดจากการใหเชาบานโรงเรือนสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนหรือแพ หักคาใชจายไดรอยละ 30 
(5.2) ที่ดินที่ใชในการเกษตร หักคาใชจายไดรอยละ 20 
(5.3) ที่ดินที่มิไดใชเป็นการเกษตรกรรม หักคาใชจายไดรอยละ 15  
(5.4) ยานพาหนะหักคาใชจายได รอยละ 30 
(5.5) ทรัพยแสินอยางอ่ืนหักคาใชจายไดรอยละ 10 
(5.6) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยแสิน หักคาใชจายไดรอยละ 20 วิธีเดียว 
(5.7) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยแสินที่ขายนั้นโดยไมตองคืนเงินหรือ

ประโยชนแที่ไดรับไวแลว หักคาใชจายเป็นการเหมาไดรอยละ 20 วิธีเดียว 
เงินไดพึงประเมินตามม. 40 (6) เลือกหักคาใชจายวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
(ก) หักตามความจําเป็นและสมควร หรือ 
(ข) หักเป็นการเหมาจาย 

               กรณีหักคาใชจายเป็นการเหมาจาย  วิชาชีพอิสระ จากการประกอบโรคศิลป หักไดรอยละ 60  
วิชาชีพอิสระอ่ืนหักไดรอยละ 30 
 เงินได้พึงประเมินตามม. 40 (7) เลือกหักคาใชจายได 2 วิธี เหมือนเงินไดประเภทที่ 6 ถาเลือก
หักเป็นการเหมาจายหักคาใชจายไดรอยละ 70 
 เงินได้พึงประเมินตามม. 40(8) ไดแก เงินไดจากธุรกิจ  การพาณิชยแ  การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การขนสง การขายอสังหาริมทรัพยแ นอกจากที่ระบุไวในประเภทที่ 1-7 หักคาใชจายได 2 วิธี 
เหมือนกับเงินไดพึงประเมินตามม. 40 (5), (6), (7) 
 ถาเลือกหักคาใชจายเป็นการเหมาใหหักในอัตรารอยละดังตารางที่ 9-2 
 
ตารางที่ 9-2 แสดงอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาะสําหรับเงินได้พึงประเมินตามม. 40 (8) 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน ร้อยละ 
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(1) การเก็บคาตเง  หรือคาเกมสแจากการพนัน  การแขงขันหรือ  การเลนตาง ๆ  
(2) การถาย  ลาง  อัด  หรือขยายรูปภาพยนตรแ  รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
(3) การทํากิจการคานเรือ  อูเรือ  หรือ  ซอมเรือที่มิใชซอมเครื่องจักรเครื่องกล 
(4) การทํารองเทา  และเครื่องหนังแท  หรือหนังเทียม  รวมทั้งการขาย สวนประกอบ 
(5) การตัด  เย็บ  ถัก  ปใกเสื้อผา  หรือสิ่งอ่ืน ๆ รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
(6) การทํา  ตกแตง หรือซอมแซม เครื่องเรือน รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
(7) การทํากิจการโรงแรม  หรือภัตตาคารหรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจําหนาย 
(8) การดัด  ตัด  แตงผม  หรือตกแตง    รางกาย 
(9) การทําสบู  แชมพู  หรือเครื่องสําอาง 
(10)  การทําวรรณกรรม 
(11)  การคาเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอยหรือ  อัญมณีอ่ืน รวมทั้งการขายสวนประกอบ 
(12)  การทํากิจการสถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวยสถานพยาบาล เฉพาะที่มีเตียงรับ

ผูปุวยไวคางคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจําหนายยา 
(13)   การโมหรือยอยหิน 
(14)   การทําปุาไม สวนยาง  หรือไมยืนตน 
(15)  การขนสง  หรือรับจางดวยยานพาหนะ 
(16)  การทําบล็อกและตรา  การรับพิมพแ  หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขาย

สวนประกอบ 
(17)  การทําเหมืองแร 
(18)  การทําเครื่องดื่มตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่ 16)  พ.ศ.  2502 
(19)  การทําเครื่องกระเบื้อง  เครื่องเคลือบ  เครื่องซีเมนตแ  หรือดินเผา 
(20)  การทําหรือจําหนายกระแสไฟฟูา 
(21)  การทําน้ําแข็ง 
(22)  การทํากาว  แปูงเปียก  หรือสิ่งที่มีลักษณะทํานองเดียวกันและการทําแปูงชนิดตาง ๆ ที่

มิใชเครื่องสําอาง 
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(23)  การทําลูกโปุง  เครื่องแกว 60 
(24)  การซักรีด  หรือยอมสี 
(25)  การขายของนอกจากท่ีระบุไวในขออื่น  ซึ่งผูขายมิไดเป็นผูผลิต 
(26)  รางวัลที่เจาของมาไดจากการสงมาเขาแขง 
(27)  การรับสินไถทรัพยแสินที่ขายฝาก หรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินโดยเด็ดขาดจากการ

ขายฝาก 
(28)  การรมยาง  การทํายางแผน หรือยางอยางอ่ืนที่มิใชยางสําเร็จรูป 
(29)   การฟอกหนัง 
(30)  การทําน้ําตาล  หรือน้ําเหลืองของน้ําตาล 
(31)  การจับสัตวแน้ํา 
(32)  การทํากิจกรรมโรงเลื่อย 
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(33)   การกลั่น หรือหีบน้ํามัน 
(34)  การใหเชาซื้อสังหาริมทรัพยแที่ไมเขาลักษณะตามมาตร 40(5) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง

แกไข เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 16) 
(35)  การทํากิจการโรงสีขาว 
(36)   การทําเกษตรกรรมประเภท  ไมลมลุกและธัญชาติ 
(37)   การอบหรือบมยาสูบ 
(38)   การเลี้ยงสัตวแทุกชนิด  รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได 
(39)   การลาสัตวแจําหนาย รวมทั้งขายวัตถุพลอยได 
(40)  การทํานาเกลือ 
(41)  การขายเรือกําปใ่นหรือเรือมีระวาง  ตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตแ  มีระวาง

ตั้งแตหาตันขึ้นไป หรือแพ 
(42)  การขายที่ดินเงินผอนหรือการใหเชาซื้อที่ดิน 
(43)   การแสดงของนักแสดงละครภาพยนตรแ  วิทยุหรือโทรทัศนแ นักรอง นักดนตรี นักกีฬา

อาชีพ หรือนักแสดง เพ่ือความบันเทิงใด ๆ  
(ก) สําหรับเงินไดสวนที่ไมเกิน   300,000 บาท      
(ข) สําหรับเงินไดสวนที่เกิน     300,000  บาท 

การหักคาใชจายตาม (ก) และ (ข) รวมกันตองไมเกิน  600,000 บาท 
(44)   เงินไดที่มิไดระบุไวตั้งแตขอ (1) ถึงขอ (43) ใหหักคาใชจายตามความจําเป็นและ

สมควรเทานั้น 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 ใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปี
ภาษีหรือท่ีจะยื่นรายการใน พ.ศ. 2561 เป็นตนไป 
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 การหักคาใชจายตามความจําเป็นและสมควรนั้น  หมายความวา การที่ผูมีเงินไดแสดงหลักฐาน
คาใชจายตอเจาพนักงานประเมิน  ซึ่งเป็นรายจายตามปกติ มีความเกี่ยวของและจําเป็นตอการประกอบ
ธุรกิจแตละประเภทซึ่งเป็นที่มาของเงินไดเป็นจํานวนที่เหมาะสมแกกิจการ  และไมเป็นรายจายตองหาม
ตามกฎหมาย  ก็สามารถแสดงหลักฐานการจายมาหักเป็นคาใชจาย แทนการหักเป็นการเหมาจายก็ได 
 6.2  การหักลดหย่อน 
         เงินไดพึงประเมินเมื่อหักคาใชจายแลว เพ่ือบรรเทาภาระภาษี ผูมีเงินไดสามารถหักลดหยอน
รายการ ตาง ๆ ไดอีกตามภาระของผูมีเงินไดซ่ึงคาลดหยอนที่สามารถหักไดมีดังนี้ 
          6.2.1  หักลดหยอนผูมีเงินได 60,000 บาท  (ไมวาจะอยูในประเทศ  ถึง  180  วัน  
หรือไมก็ตาม) 
          6.2.2  สามีหรือภริยาของผูมีเงินได  60,000  บาท 
   6.2.2.1 สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดท่ีมีสิทธิ  จะตองเป็นสามีหรือภริยาชอบดวย
กฎหมาย   
การสมรส  ไมครบปีภาษีก็มีสิทธิหักลดหยอนได  เชน  จดทะเบียนสมรสระหวางปีภาษี หรือตายระหวางปี
ภาษี  ก็มีสิทธิหักลดหยอนภาษีได  60,000  บาท 
   6.2.2.2 สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดที่จะนํามาหักลดหยอนจะตองไมมีเงินไดพึงประเมิน
หรือมีแตไมไดแยกคํานวณภาษี   
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 ตัวอย่าง  สามีหรือภริยาแตงงานครบปีภาษีและตางฝุายตางมีเงินไดประเภทที่  1  กรณีดังกลาว  
ภริยาสามารถแยกคํานวณภาษีตางหากจากสามีไดโดย ชอบ  ทั้งสามีภริยาจึงไมมีสิทธินําคูสมรสมาหัก
ลดหยอนไดแตหากภริยามีเงินไดประเภท   อ่ืน (2-8)  ใหสามีนําเงินไดของภริยามารวมคํานวณและมีสิทธิ
นําคูสมรสมาหัก ลดหยอนได 
          6.2.3  บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได รวมทั้งบุตรชอบดวยกฎหมายของ
สามีหรือภรรยาของผูมีเงินได  ในการพิจารณาหักลดหยอนบุตรนั้นมีขั้นตอนสําคัญ  2  ขั้นตอน 
  6.2.3.1  ประเภทของบุตรที่สามารถนํามาหักลดหยอนได ไดแก บุตรชอบดวยกฎหมาย
หรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได และบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผูมีเงินได ซึ่งหมายถึง 
บุตรติดของสามีหรือภรรยา นั่นเอง 

 6.2.3.2  คุณสมบัติของบุตรที่มีสิทธิหักลดหยอนซึ่งตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
      (1)  เป็นผู เยาวแหรือเป็นบุตรที่ถูกศาลสั่ งให เป็นคนไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ 
      (2)  เป็นบุตรที่มีอายุไมเกิน  25  ปี  และยังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยหรือข้ันอุดมศึกษา 
โดยบุตรตามขอ (1)   และ   (2)   ตองอยูในความอุปการะของผูมีเงินไดและบุตรดังกลาวตองไมมี

เงินไดพึงประเมินในปีภาษีท่ีลวงมาแลวเกิน  15,000  บาทขึ้นไป  โดยเงินไดดังกลาวตองมิใชเงินไดที่ไดรับ
ยกเวนตามมาตรา  42  ใหไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 
  (3)  ตั้งแตปีภาษี 2560 เป็นตนไปสามารถหักลดหยอนบุตรไดโดยไมจํากัดจํานวนและ
จํานวนเงินที่หักลดหยอน  บุตรที่ไมศึกษาหรือศึกษาในตางประเทศ  หรือบุตรที่ศึกษาในประเทศไทย  หัก
ลดหยอนไดคนละ  30,000  บาทตอปี  กรณีสามีภรรยาแยกคํานวณภาษีและแยกยื่นแบบรายการตางฝุาย
ตางหักลดหยอนบุตรไดคนละ  30,000  บาท 
         6.2.4  เบี้ยประกันชีวิตที่จายไปสามารถนํามาหักลดหยอนได โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
       6.2.4.1  ตองเป็นการประกันชีวิตของผูมีเงินไดหรือคูสมรส 
       6.2.4.2  ตองเป็นการจายเบี้ยประกันใหกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักร   

      6.2.4.3 อายุกรมธรรมแ 10 ปีขึ้นไป 
จํานวนเงินที่นํามาหักลดหยอน  สวนแรกหักได  10,000  บาท  สวนที่เกิน  10,000  บาท  หักได

ไมเกินเงินไดหลังจากหักคาใชจายแตไมเกิน  90,000  บาท  ซึ่งมีผลใหใชสิทธิประโยชนแลดหยอนภาษีจาก
เบี้ยประกันชีวิตไดปีละไมเกิน  100,000  บาท 
 กรณีคูสมรสมีเงินได  ก็ใหหักไดเชนเดียวกับผูมีเงินได  การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะหแชีวิต
และครอบครัวก็อยูในขายนี้จะขอหักลดหยอนตามเกณฑแนี้ไดดวย       
         6.2.5  เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑแวิธีการและเงื่อนไข ที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่จายจริง แตไมเกิน 10,000 บาท โดยหักไดทั้งสามีและภรรยา ที่จายเขา
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามเกณฑแ    ขางตน   สวนที่จายเขากองทุนเกิน 10,000 บาท  แตไมเกิน 490,000 
บาท เป็นเงินไดที่ไดรับการยกเวนภาษี โดยนําเงินสวนที่เกินดังกลาว หักจากเงินไดพึงประเมินกอนหัก
คาใชจาย 
         เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หมายถึง  กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งขึ้นประกอบดวย
เกณฑแที่ฝุายลูกจางจายสะสมและเกณฑแที่นายจางจายสมทบและหมายรวมถึงดอกผลที่เกิดจากเกณฑแ
ดังกลาวเพ่ือจายใหลูกจางที่ออกจากงานตามระเบียบกองทุนของบริษัท  โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 134 ได
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กําหนดใหลูกจางตองจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราที่แนนอนแตไมต่ํากวารอยละ 2 ของ
คาจาง สวนบริษัทที่เป็นนายจางจายเงินเขาสมทบ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่แนนอนแตไมเกินรอย
ละ15 ของคาจางที่บริษัทจายใหลูกจางในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นและไมต่ํากวาที่ลูกจางจายสะสมเขา
กองทุน นอกจากนั้นยังไดกําหนดใหอํานาจผูจัดการกองทุนวาสามารถนําเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพไป
หาผลประโยชนแในลักษณะใดไดบาง 
         6.2.6  คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ  15  ของเงิน
ได  โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและหรือกองทุน  กบข. แลวไมเกิน 500,000 บาท    
         6.2.7  คาซื้ออาคาร  อาคารพรอมที่ดิน  หองชุดในอาครชุดหรือที่ดินพรอมกับวาจางกอสราง
อาคารในที่ดินท่ีไดโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแตวันที่  7  กันยายน  2544  ถึงวันที่  6  กันยายน  2545 

เงินไดที่ไดจายไปเป็นคาซื้ออาคาร  อาคารพรอมที่ดิน  หองชุดในอาคารชุดหรือที่ดินพรอมวาจาง
กอสรางอาคารในที่ดินตองเป็นไปตามหลักเกณฑแดังนี้ 

 6.2.7.1 ตองเป็นการซื้ออาคาร  อาคารพรอมที่ดิน  หองชุดในอาคารชุด  หรือที่ดินพรอม
กับวาจางกอสรางอาคารในที่ดินแตเพียงแหงเดียว 

 6.2.7.2 ตองทําสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพรอมที่ดิน  หองชุดใน
อาคารชุดหรือที่ดินพรอมกับวาจางกอสรางอาคารในที่ดินระหวางวันที่  7  กันยายน  2544  ถึงวั นที่  6  
กันยายน  2545  และตองมีหลักฐานจากผูขายหรือผูรับจางพิสูจนแไดวามีการจายเงินตามสัญญาภายใน
เวลาดังกลาว   

 6.2.7.3  ตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแตาม (2)  ระหวางวันที่  7  
กันยายน  2544  ถึงวันที่  6  กันยายน  2545  หรือกรณีซื้อที่ดินพรอมกับวาจางกอสรางอาคารในที่ดิน  
ตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ซื้อพรอมกับกอสรางอาคารตองแลวเสร็จระหวางวันที่  7  กันยายน  2544  ถึง  
วันที่  6  กันยายน  2545   

 6.2.7.4 การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแที่ซื้อโดยไมมีการจํานองอสังหาริมทรัพยแที่
ซื้อหรืออาคารที่สรางนั้นเป็นประกันการกูยืมเงินเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพยแหรือสรางอาคารดังกลาวใหไดรับ
สิทธิหักเป็นคาลดหยอนเทากับจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน  200,000  บาท  โดยใหหักจากเงินไดหลักจาก
หักคาใชจายปีภาษีละครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน  100,000  บาท  เป็นระยะเวลา  2  ปี
ติดตอกันนับแตปีภาษีท่ีผูมีเงินไดรับโอนกรรมสิทธิ์ 

 6.2.7.5 การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแที่ซื้อโดยมีการจํานองอสังหาริมทรัพยแที่ซื้อ
หรืออาคาร  ที่กอสรางนั้นเป็นประกันการกูยืมเงินเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพยแหรือสรางอาคารดังกลาว  ใหหัก
จากเงินไดหลังจากหักคาใชจายเทากับจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน  100,000  บาท  โดยใหหักในภาษีที่มี
การโอนกรรมสิทธิ์นั้น 

   6.2.7.6  ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ผูมีเงินไดจายใหแกธนาคาร  สถาบันการเงินอ่ืน ริษัทประกัน
ชีวิต  สหกรณแ  นายจาง  ซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรไวเพ่ือเป็นสวัสดิการแกลูกจาง  หรือ
บรรษัทตลาดรอง  สินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับการกูยืมเพ่ือซื้อ  เชาซื้อ  หรือสรางอาคารอยูอาศัย  โดย
จํานองอาคารที่ซ้ือ  หรือสราง  เป็นประกันการกูยืมนี้ 

ประกาศอธิบดีฯ  (ฉบับที่  86)  ใชบังคับ  1  มกราคม 2543  ไดกําหนดหลักเกณฑแและวิธีการหัก
ลดหยอนดอกเบี้ยเงินกูยืม  ฯ  ไวดังนี้ 
 (1)  ตองจายดอกเบี้ยเงินกูยืมใหแกผูใหกูยืมที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรเฉพาะที่กําหนดไว  
ไดแก  ธนาคาร  บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพยแและธุรกิจ
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เครดิตฟองซิเอรแ  บริษัทประกันชีวิต  สหกรณแ  นายจางซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรไว  เพ่ือ
สวัสดิการแกลูกจาง  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศัย  กองทุนรวมอสังหริมทรัพยแเพ่ือแกไขปใญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ 
 (2)  ตองกูเงินมาเพ่ือซื้อ  เชาซื้ออาคาร  อาคารพรอมที่ดิน  หรือหองชุดในอาคารในชุด  หรือเพ่ือ
สรางอาคารอยูอาศัยบนที่ดินของตนเองหรือบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง  (การกูยืมเงินเพ่ือซื้อที่ดิน
อยางเดียว  หรือ  เพื่อซอมแซมตอเติมบาน  นําดอกเบี้ยไปหักคาลดหยอนไมได) 
 (3)  ตองจํานองอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด  หรืออาคารพรอมที่ดินเป็นประกันการกูยืมเงินนั้น
โดยมีระยะเวลาการจํานองตามระยะเวลาการกูยืม 
 (4)  ตองมีอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดขางตนเป็นที่อยูอาศัย  ในปีที่ไดรับการยกเวนภาษี  แต
ไมรวมถึงกรณีลูกจางซึ่งถูกนายจางสั่งใหไปปฏิบัติงานของนายจาง  ณ  ตางถิ่นเป็นประจํา  หรือกรณี
อาคารหรือหองชุด    ดังกลาวเกิดอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  หรือภัยอันเกิดจากเหตุอ่ืน   ทั้งนี้  เฉพาะที่มิใช
ความผิดของผูมีเงินไดจนไมอาจใชอาคารหรือหองชุดนั้นอยูอาศัยได 
 (5)  กรณีผูมีเงินไดมีอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดเป็นที่อยูอาศัยในปีที่ขอหักลดหยอนเกินกวา  
1  แหง  ใหหักลดหยอนไดทุกแหงสําหรับอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดดังกลาว 
 (6)  ใหหักลดหยอนไดตลอดปีภาษีไมวากรณีที่จะหักลดหยอนไดนั้นจะมีอยูตลอดปีภาษีหรือไม 
 (7)  กรณีผูมีเงินไดหลายคนรวมกันกูยืม  ใหหักลดหยอนไดทุกคนโดยเฉลี่ยคาลดหยอนตามสวน
จํานวนผูมีเงินได  แตรวมกันตองไมเกินจํานวนตามที่จายจริงและไมเกิน  100,000  บาท 
 (8)  กรณีสามีภริยา  รวมกันกูยืมโดยสามีหรือภริยามีเงินไดฝุายเดียว  ใหหักลดหยอนสําหรับผูมี
เงนิได  เต็มจํานวนตามที่จายจริง  แตไมเกิน  100,000  บาท 
 (9)  กรณีผูมีเงินไดซึ่งมีสิทธิหักลดหยอนอยูกอนแลว  ตอมาไดสมรสกัน  ใหยงคงหักลดหยอนได
ดังนี้ 
          (1)  ถาความเป็นสามีภริยามิไดอยูตลอดปีภาษีท่ีขอหักลดหยอน ใหตางหักลดหยอนไดตาม
จํานวนที่จายจริง  แตไมเกิน  100,000  บาท 
         (2)  ถาความเป็นสามีภริยาไดมีอยูตลอดปีภาษีท่ีขอหักลดหยอน  และภริยาไมใชสิทธิ  แยก
ยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี  ใหหักลดหยอนไดรวมกันตามจํานวนที่จายจริง  แตไมเกิน  
100,000  บาท  ถาความเป็นสามีภริยาไดมีอยูตลอดปีภาษีที่ขอหักลดหยอน  และภริยาใชสิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีตางหากจากสามี  ใหสามีและภริยาตางฝุายตางหักลดหยอนตามจํานวนนี่จายจริง  ไม
เกิน  100,000  บาท 
 สําหรับในปใจจุบัน  (2556)  มีหลักเกณฑแสําคัญคือ  ถาสามีภรรยาตางฝุายตางกูไมวาจะอยูรวมกัน
ตลอดปีหรือไม  ตางฝุายตางหักลดหยอนและยกเวนไมเกิน  100,000  บาท  ถากูรวมกันหักลดหยอนฝุาย
ละไมเกิน  50,000  บาท 
 6.2.9  คาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผูมีเงินได  รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภรรยาของผูมีเงิน
ไดคนละ  30,000  บาท  โดยบุคคลดังกลาวตองมีอายุ  60  ปีขึ้นไป  มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ  
และอยูในความอุปการะของผูมีเงินได 
 6.2.10  คาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  สามีหรือภรรยา  บุตรชอบดวยกฎหมาย  หรือบุตรบุญธรรม
ของผูมีเงินได  บิดามารดา  บุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผูมีเงินได  หรือบุคคลอ่ืนที่ผูมี
เงินไดเป็นผูดูแลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการคนละ  60,000  บาท 
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       6.2.11  เงินสมทบ  ที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคม  ตามกฎหมายวาดวยการ  ประกันสังคม
ตามจํานวนที่จายจริง  ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได  ซึ่งเป็นผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมขางตน  และความเป็นสามีภริยาไดมีอยูตลอดปีภาษีใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเงินสมทบ
ของสามีหรือภริยาที่จายเขากองทุนประกันสังคมดังกลาวตามเกณฑแขางตน 
       6.2.12  เงินบริจาค  เมื่อหักลดหยอนตาง ๆ  หมดแลว  เหลือเทาใดใหหักลดหยอนไดอีกสําหรับเงิน
บริจาค  เงินบริจาคที่หักลดหยอนไดนั้นผูมีเงินไดตองบริจาคเป็นเงินใหแกการกุศลสาธารณะโดยหักได  เทา
จํานวนเงินที่จายจริงแตไมเกินรอยละ  10  ของเงินไดหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนตางๆ  
ขางตนแลว 

การบริจาค  ไดแก 
(1)  การบริจาคเป็นทรัพยแสิน  เชน ที่ดิน  รถยนตแ  ฯลฯ  จะตีราคาเป็นเงินเพ่ือหักลดหยอนไมได 
(2)  ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินบริจาค  ระบุชื่อผูมีเงินไดและสามีหรือภริยาเป็นผูบริจาคโดยไมไดแยก

สวนกันไวใหถือวาบริจาคคนละครึ่งของจํานวนเงินบริจาคทั้งหมด 
(3)  ในกรณีมีชื่อบุคคลหลายคนในใบเสร็จรับเงินบริจาค  ใหเฉลี่ยเทา ๆ  กัน 
(4)  ใบเสร็จรับเงินระบุวันบริจาคไวในปีภาษีใด  ใหนํามาหักลดหยอนไดในปีภาษีนั้นเทานั้น 
(5)  ตองบริจาคเป็นเงินใหแก  องคแการสถานสาธารณกุศล  ตามรายชื่อที่กําหนด 

         6.2.13  การหักลดหย่อนในกรณีสามีภริยา  ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้  ถาความเป็นสามีภริยาไดมีอยู
ตลอดปีภาษีเงินไดของภริยาใหถือเป็นเงินไดของสามี (รวมคํานวณ) การหักลดหยอนตาม  ขอ  8.1 ใหหัก
ลดหยอนรวมกันได  60,000  บาท  แตถาภริยาแยกคํานวณภาษีตางหากจากสามี หรือถาความเป็นสามี
ภริยามิไดอยูตลอดปีภาษี  ใหตางฝุายตางคํานวณภาษีและแยกหักลดหยอนไดตาม  ขอ  8.1 (ลดหยอนผูมี
เงินได) คนละ 30,000 บาท ในปีภาษีนั้น 
         6.2.14  การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย การหักลดหยอนใหหักได
เฉพาะสามีหรือภริยา  บุตร  และบิดามารดาที่อยูในประเทศไทย 
         6.2.15  การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินถึงแก่ความตาย  ใหหักลดหยอนไดเสมือนผูตายมีชีวิต อยู
ตลอดปีภาษีท่ีผูนั้นถึงแกความตาย 
         6.2.16  การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง  ใหหักลดหยอนสําหรับผู
มีเงินได  30,000  บาท 
           6.2.17  การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล  ใหหักลดหยอนสําหรับผูมีเงินไดแกผูเป็นหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคลแตละคนที่อยูในประเทศ
ไทยคนละ  30,000  บาท  แตรวมกันตองไมเกิน  60,000  บาท 
รายช่ือสถานพยาบาล  สถานศึกษาและสถานสาธารณะกุศลที่ผู้บริจาคมีสิทธิขอหักลดหย่อน 
          6.2.17.1  องค์การสถานสาธารณะกุศลซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์การสาธารณะกุศล
ตลอดไป 
 

1. สถานพยาบาลของทางราชการ 
2. สถานพยาบาลขององคแการของรัฐบาล 
3. สถานศึกษาของทางราชการ 
4. สถานศึกษาขององคแการของรัฐบาล 
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5. สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย วาดวยโรงเรียนเอกชน โดยบริษัท หรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น 

6. สถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย  วาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

7. สภากาชาติไทย  
8. วัดวาอาราม  (ไมรวมวัดในตางประเทศ) 

 6.2.17.2 องค์การสถานสาธารณะกุศลซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์การสาธารณะกุศลแต่
อาจเพิกถอนได้  หากการดําเนินการไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

เช่น 
(1)    กองทุนและองคแการอื่น ๆ นอกจากมูลนิธิและสมาคม 

1) กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร (กพด.) (205) 
2) ทุนการกุศลสมเด็จยา 
3) โครงการรอยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว 
4) สภาสังคมสงเคราะหแแหงประเทศไทย 
5) องคแการทุนเพื่อนเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) 

               (2)      มูลนิธิ   
1) กตเวทิน (82) 
2) กตัญโุตาธรรม (151) 
3) สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภแ (49) เป็นตน 
4) สํามาชีวศิลปมูลนิธิ (99) (ยังมีองคแกรอื่นๆนอกเหนือจาก (1) และ (2) 

 
6.3 สรุปรายการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังตารางท่ี 9-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 9-4 สรุปรายการลดหย่อนและยกเว้นเงินได้เพื่อการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 
2560 

รายการ ค่าลดหย่อนและยกเว้น 
1.  คาลดหยอนสวนบุคคล  
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     1.1  สวนตัวผูมีเงินได 60,000  บาท 
     1.2  คูสมรสไมมีเงินได 60,000  บาท 
     1.3  บุตรที่ไมศึกษาหรือศึกษาในตางประเทศ คนละ  30,000  บาท 
     1.4  บุตรที่ศึกษาในประเทศ คนละ  30,000  บาท 
     1.5  อุปการะบิดามารดาผูมีเงินไดหรือบิดามารดา        
คูสมรสที่ไมมีเงินได  

คนละ  30,000  บาท 

     1.6  อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ คนละ  60,000  บาท 
2.  ลดหยอยเบี้ยประกันภัย 
     2.1  เบี้ยประกันชีวิตผูมีเงินได 

 
1.  สวนแรกตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท 
2.  สวนที่สองคือ เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 90,000 
บาท หักไดไมเกินเงินไดหลังหักคาใชจาย 

     2.2  คูสมรสไมมีเงินได (จดทะเบียนและอยูดวยกัน
ตลอดปีภาษี) 

เทาที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท 

     2.3  เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญของผูมีเงินได หักเพิ่มจาก 2.1 ไดอีก 15% ของเงินไดแตไมเกิน 200,000 
บาท แตเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. 
กองทุนสงเคราะหแ ร.ร.เอกชน คาซื้อกองทุน RMF ตองไม
เกิน 500,000 บาท 

     2.4  เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ผูมีเงินได หรือ
บิดามารดา คูสมรสที่ไมมีเงินได 

เทาที่จายจริงแตรวมกันแลวตองไมเกิน 15,000 บาท 

3.  คาลดหยอนเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เทาที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 (เกิน 10,000 แตไมเกิน 
490,000 บาท ยกเวนภาษีโดยหักจากเงินไดพึงประเมิน) 

4.  คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(RMF) 

ยกเวน 15% ของเงินไดแตเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุน กบข. กองทุนสงเคราะหแครู ร.ร.เอกชน แลว
ตองไมเกิน 500,000 บาท 

5.  คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ยกเวน 15% ของเงินไดแตไมเกิน 500,000 บาท 
6.  หักลดหยอนดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซื้อที่อยูอาศัย 
     6.1  ผูมีเงินไดกูยืมคนเดียว 

 
เทาที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท 
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ตารางท่ี 9-4 สรุปรายการลดหย่อนและยกเว้นเงินได้เพื่อการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 
2560 (ต่อ) 

รายการ ค่าลดหย่อนและยกเว้น 
     6.2  ผูมีเงินไดหลายคนรวมกนักู เฉลี่ยดอกเบี้ยกูยืมตามจํานวนผูกูแตรวมกันไมเกิน 

100,000 บาท 
     6.3  กรณีกูยืมหลายแหง หักไดทุกแหงที่อยูอาศัย แตรวมกนัไมเกิน 100,000 บาท 
     6.4  สามีภรรยากูยืมรวมกัน (มีเงินไดทั้ง 2 ฝุาย) หักไดคนละกึ่งหน่ึง แตรวมแลวตองไมเกิน 100,000 บาท 
     6.5  สามีภรรยากูยืมรวมกัน (มีเงินไดฝุายเดียว) เทาที่จายจริง แตไมเกิน 100,000 บาท 
     6.6  สามีภรรยากูยืมรวมกัน (คูสมรสฝุายที่ไมมีเงินได
เป็นผูกู) 

หักลดหยอนไมได 

     6.7  สามีภรรยาตางฝุายตางกูยืม เทาที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท ท้ังสามีและภรรยา 
7.  หักลดหยอนเงินท่ีจายเขาสมทบกองทุนประกันสังคม 
     7.1  ผูมีเงินได 
     7.2  คูสมรส 

 
หักลดหยอนเทาที่จายจริงไมเกินตามกฎหมาย
ประกันสังคม 

8.  หักลดหยอนเงินบริจาค เทาที่จายจริงแตไมเกิน 10% ของเงินไดหลังจากหัก
คาใชจายและลดหยอนรายการอื่นแลว 

9.  เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา หักได 2 เทาของเงินบริจาคแตไมเกิน 10% ของเงินไดหลัง
หักคาใชจายและลดหยอนรายการอื่นแลว (ภายใน 2561) 

10.  เงินบริจาคกองทุนพัฒนาครู หักได 2 เทาของเงินบริจาคแตไมเกิน 10% ของเงินไดหลัง
หักคาใชจายและลดหยอนรายการอื่นแลว 

11. เงินบริจาคใหแกสถานศึกษา เพื่อจัดหาหนังสือหรือสื่อ
อิเลคทรอนิกสแ เพื่อสงเสริมการอาน 

หักได 2 เทาของเงินบริจาคแตไมเกิน 10% ของเงินไดหลัง
หักคาใชจายและลดหยอนรายการอื่นแลว 

12. เงินบริจาคใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดตั้งศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก หรือสนบัสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 

หักได 2 เทาของเงินบริจาคแตไมเกิน 10% ของเงินไดหลัง
หักคาใชจายและลดหยอนรายการอื่นแลว 

13. เงินท่ีจายใหคนพิการไดรับสิทธิเขาถึงและใชประโยชนแ
ไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

หักได 2 เทาของเงินบริจาคแตไมเกิน 10% ของเงินไดหลัง
หักคาใชจายและลดหยอนรายการอื่นแลว 

14. เงินบริจาคใหแกโครงการศึกษาอบรมอาชีพและการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วของกับการบําบัดแกไข ฟ้ืนฟู และ
สงเคราะหแเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

หักได 2 เทาของเงินบริจาคแตไมเกิน 10% ของเงินไดหลัง
หักคาใชจายและลดหยอนรายการอื่นแลว 
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6.4  อัตราภาษอัีตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  สําหรับปีภาษี 2560  เป็นต้นไป ดังตารางที่ 9-5 
ตารางท่ี 9-5 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 
 6.5  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 
 เงินไดพึงประเมินที่อยูในขายตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปี ไดแก เงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40(5)-(8) แตไมรวมถึงเงินกินเปลา เงินชวยคาอาคาร เงินคาซอมแซม คาแหงอาคารหรือโรงเรือนที่
ไดรับกรรมสิทธิ์ 
         วิธีคํานวณ  อัตราก้าวหน้า 

เงินไดพึงประเมิน ม.40(5)-(8) ที่ไดรับตั้งแต ม.ค.-มิ.ย.   xx 
หัก  คาใชจายตามกําหนดกฎหมาย     xx 
เงินไดหลังหักคาใชจาย       xx 
หัก  คาลดหยอนครึ่งหนึ่งตามกําหนดกฎหมาย    xx 
เงินไดสุทธิ        xx 
จํานวนเงินภาษีครึ่งปีตามอัตราภาษี     xx  

         วิธีคํานวณ  อัตราคงท่ี 
เงินไดพึงประเมินตาม ม.40(5)-(8) ตั้งแต ม.ค.-มิ.ย.    xx    (1) 
ภาษี  =  5/1000  X  จํานวนเงินตาม (1) 

 ชําระภาษีครึ่งปีตามจํานวนเงินภาษีที่คํานวณตามในอัตรากาวหนา หรืออัตราคงที่ ที่มีจํานวนเงินสูง
กวา 
ตัวอย่างท่ี 1  แสดงการคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปี  

นายสัมพันตแ - พญ.อัญชัญ สามีภรรยา มีบุตรผูเยาวแ 3 คน ศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษา ในปีภาษี 
2560 มีรายละเอียดรายรับ รายจายดังนี้ 
นาย สัมพันตแ มีเงินไดดังนี้ 

- รับราชการไดรับเงินเดือนๆละ 40,000 บาท และไดจายเงินเขากองทุน บําเหน็จ 
บํานาญ ขาราชการรอยละ 3 ของเงินเดือน 

- รับดอกเบี้ย เงินฝากประจําธนาคารกรุงไทย 100,000 บาท (ถูกหัก ณ ที่จาย 15,000 
บาท ) 

พญ.อัญชัญ มีเงินไดดังนี้ 
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- รับราชการโรงพยาบาลเอกชน ไดเงินเดือนๆละ 50,000 บาท โดยจายเงินเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพรอยละ 3 ของเงินเดือน 

- เปิดคลินิกรักษาผูปุวยนอกจากเวลางานปกติ ไดรับเงินได 10,000,000 บาท ตั้งแต 
ม.ค.- ธ.ค. 2560 

- เงินไดจากการใหเชาบานเดือนละ 30,000 บาท 
แพทยแหญิง อัญชัญและนายสัมพันตแ ไดทําประกันชีวิตไวกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จายเบี้ย

ประกัน 
ปีละ100,000 บาท กําหนดจายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยอายุกรมธรรมแประกันชีวิตของทั้ง 2 คนมีอายุ 
15 ปี นอกจากนั้น แพทยแหญิง อัญชัญไดกูเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะหแโดยจายดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือซื้อที่
อยูอาศัยใหกับธนาคารอาคารสงเคราะหแ เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต พ.ศ. 2557 เป็นตนมา และนายสัมพันตแ
ไดบริจาคเงินใหวัดโพธิวราราม 100,000 บาท  
ตามตัวอยาง ผูมีหนาที่เสียภาษีครึ่งปี คือ แพทยแหญิงอัญชัน เนื่องจากมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) 
คาเชาบาน และเงินไดพึงประเมิน มาตรา 40 (6) การประกอบวิชาชีพอิสระ ประกอบโรคศิลป  
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 (อัตราก้าวหน้า) 
แพทยแหญิงอัญชัญ คํานวณภาษีอัตรากาวหนา 
เงินไดจากการประกอบอาชีพโรคศิลป ม.40(6) 5,000,000 
หัก  คาใชจาย 60%    3,000,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย    2,000,000  ---------  
เงินไดจากการใหเชาบาน  ม.40(5)  (300,00 x 6)    180,000 
หัก  คาใชจาย 30%        54,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย      126,000 ----------  
เงินไดหลังหักคาใชจายทั้งสิ้น +  2,126,000 
หัก  ลดหยอน 
       ผูมีเงินได     30,000 
       คูสมรส     30,000 
       บุตร 3 คน (15,000 x 3)   45,000 
       ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือที่อยูอาศัย    50,000            155,000 
เงินไดสุทธิ                     1,971,000 
ภาษีครึ่งปี (อัตรากาวหนา)                               357,750 
 
วิธีที่ 2 (อัตราคงท่ี) 
เงินไดพึงประเมินตาม ม.40(2)-(8)  ตั้งแต ม.ค.-มิ.ย.   (5,000,000 + 1,800,000)  =  5,180,000 
ภาษีท่ีคํานวณได   5,180,000 x 5/1,000           =  25,900 
ตองเสียภาษีครึ่งปีตามแบบที่คํานวณแลวไดมากกวาคือ                        

319,000  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปีนั้น ใหนําไปเครดิตออกจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี  
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 ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามผลของการคํานวณที่ไดจํานวนภาษีมากกวา 
คือตองเสียภาษีครึ่งปีเป็นเงิน 357,710 บาท และใหนําภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปีไปเครดิตภาษีได
บุคคลธรรมตอนสิ้นปี 
 6.7  การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี 
 การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นปี ผูมีหนาที่เสียภาษีที่มีคูสมรส สามารถเลือกการคํานวณ
ภาษีได 3 วิธี  ไดแก 1.) นําเงินไดของสามีและภรรยามารวมกันคํานวณภาษีแลวยื่นแบบในนามฝุายใดฝุาย
หนึ่ง (รวมคํานวณภาษี) 2.) เงินไดตาม มาตรา 40(1) เสียภาษีในนามตนเอง สวนเงินไดประเภทอ่ืนใหนําไป
รวมคํานวณภาษีกับอีกฝุาย 3.) ใหสามีและภรรยาคํานวณภาษีและยื่นรายการตางหากจากกัน   
 จากตัวอยางเดิม นายสัมพันตแ แพทยแหญิงอัญชัญ คํานวณภาษีสิ้นปีแตละวิธีดังนี้ 
   6.7.1 คํานวณภาษีวิธีที่ 1 (รวมคํานวณ) คิดอัตราภาษีกาวหนาดังนี้ 
 เงินไดพึงประเมินตาม ม.40(1) ของสามี 
  เงินเดือน 40,000 x  12                                                      480,000 
 หัก เงินที่จายเขากองทุน กบข. (480,000 x 3% )                                    14,400 
  คงเหลือ                                                                         465,600 
  หักคาใชจาย 50% (ไมเกิน 100,000)                                       100,000 
   เงินไดหลังหักคาใชจาย                                              365,600 ----  
  ดอกเบี้ยเงินฝากประจําตาม ม. 40(4)                                       100,000 -----  
  เงินไดพึงประเมินตาม ม. 40(1) 
  เงินเดือน (50,00 x 12 )                                                      600,000 
  หักเงินที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3% ของเงินเดือน 
  (สวนที่เก็บ 10,000 บาท )                                                       8,000 
       คงเหลือ                                                                    592,000 
  หักคาใชจาย 50% (ไมเกิน 100,000)                                       100,000 
   เงินไดหลังหักคาใชจาย                                             492,000 -----  
  เงินไดพึงประเมินตาม ม.40 (5) 

คาเชาบาน (30000x12)                                                                360,000 
หักคาใชจาย 30%                                                                       108,000 

 เงินไดหลังหักคาใชจาย                                                                  252,000 ------- 
เงินไดพึงประเมินตาม ม.40(6) 
 การประกอบโรคศิลป                     10,000,000 
 หักคาใชจาย 60%             6,000,000 
 เงินไดหลังหักคาใชจาย              4,000,000-------  
เงินไดหลังหักคาใชจายทั้งสิ้น ++++                                      5,209,600 
หัก ลดหยอย 
 ผูมีเงินได                                                          60,000 
 คูสมรส            60,000 
 บุตร 3 คน (30,000x3)          90,000 
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 เบี้ยประกันชีวิต สามี         20,000 
 เบี้ยประกันชีวิต ภรรยา         20,000 
 ดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือซื้อที่อยูอาศัยของภรรยา     100,000 
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ภรรยา        10,000   360,000 
 เงินไดกอนหักบริจาค       4,849,600 
  หักเงินบริจาค(ไมเกิน10%ของ 4,849,600)      100,000 
 เงินไดสุทธิ        4,749,600 
ภาษีสิ้นปี         1,189,880 
 
 
ภาษสิ้นปีอัตราคงที ่
(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร+เงินไดจากการเดคลินิก+เงินไดจากการใหเชา) 
100,000+10,000,000+360,000)x     0.5                             =       52,300      บาท                
                                                 100 
ผลการคํานวณตองเสียภาษีสิ้นปี                   1,189,880      บาท 
หัก ภาษี ณ ที่จายดอกเบี้ยธนาคาร                          15,000      บาท 
หัก ภาษีครึ่งปี                                          357,750       บาท 
 ชําระเพ่ิมเติม                       817,130        บาท  
          
วิธีที่ 1   (รวมคํานวณภาษี) 

อัตราก้าวหน้า 
เงินไดพึงประเมินตาม ม.40(1)  สามี  
เงินเดือน  40,000 x 12 480,000 

หัก  เงินไดที่จายเขากองทุน กบข.    (
100
3  x 480,000)      14,400 

       คงเหลือ           465,600 
เงินไดพึงประเมินตาม ม.40(2) (สามี)       100,000 
เงินไดพึงประเมินตาม ม.40(1) + (2)       565,000 
หัก  คาใชจาย 50% (ไมเกิน 100,000 บาท)              100,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย         465,000 ------------   
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคาร ม.40 (5)       200,000 ------------   
เงินไดพึงประเมินตาม ม.40(1) ภรรยา 
เงินเดือน  30,000 x 12 360,000      
หัก  เงินที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนที่เกิน 10,000)        5,000 
คงเหลือ 355,000      
หักคาใชจาย 50% (ไมเกิน 100,000) 100,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย 255,000 ------------   
เงินไดพึงประเมินตาม ม. 40(5) 
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คาเชาอาคารสํานักงาน  (100,000 x 12)   1,200,000 
หัก คาใชจาย 30% (1,200,000 x 30%)      360,000   
เงินไดหลังหักคาใชจาย        840,000 ------------  
เงินไดหลังหักคาใชจายทั้งสิ้น +++  1,760,000 
หัก  ลดหยอน 
       ผูมีเงินได   60,000 
 คูสมรส   60,000  
       บุตรคนที่ 1    30,000 
       บุตรคนที่ 2    30,000  
       บุตรคนที่ 4    30,000 90,000 
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 10,000 
 เบี้ยประกันชีวิตสามี  15,000 
       เบี้ยประกันชีวิตภรรยา 15,000      250,000 
คงเหลือกอนหักบริจาค     1,510,000    
หัก  บริจาค 
  บริจาคเพ่ือการกุศล  100,000     247,660 
เงินไดสุทธิ      1,410,000 

 ภาษีสิ้นปี (7,500 + 20,000 + 37,500 + 50,000 + 102,500)    217,500 
       ซึ่งสามารถอธิบายความสําคัญตามลําดับดังนี้ 

1.  เงินไดทาที่จายเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไดรับยกเวนภาษีตามที่จายจริง
แตไมเกิน 500,000 บาทตอปี ในกรณีตามตัวอยางจํานวน 14,400 บาท ตองนํามาหักออกจากเงินเดือน
กอนนําเงินที่เหลือมารวมกับเงินคานายหนา (ม. 40(2)) แลวจึงหักคาใชจายรอยละ 50 (แตไมเกิน 100,000 
บาท) 

2.  ดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคาร เป็นเงินไดพึงประเมินตาม ม. 40(4) หักคาใชจายไมได ผูมีเงิน
ไดสามารถเลือกนํามารวมกับเงินไดประเภทอ่ืนเพื่อคํานวณภาษี (ตามตัวอยาง) หรือเลือกเสียภาษีตามที่ถูก
หัก ณ ที่จาย โดยไมตองนํามารวมกับเงินไดประเภทอ่ืนเพื่อคํานวณภาษีสิ้นปีก็ได 

3.  เงินไดที่แพทยแหญิงอัญชันจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตองดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ 1) หัก
ลดหยอนไดตามที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท 2) เป็นเงินไดรับยกเวนสวนที่เกิน 10,000 บาท แตไม
เกิน 490,000 บาท ฉะนั้น ตามตัวอยาง จายเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 18,000 บาท จึงหักลดหยอนได 
10,000 บาท และหักจากเงินเดือน 8,000 บาท 

4.   เงินไดคาเชาอาคารสํานักงานเป็นเงินไดตาม ม. 40(5) หักคาใชจายไดรอยละ 30 
5.   การหักบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะตามท่ีหักไดตามรายจายบริจาคจริง แตไมเกินรอยละ 10 

ของเงินไดหลังหักคาใชจายและหักลดหยอนตางๆ  
  6 คํานวณภาษีสิ้นปี อัตรากาวหนา เงินภาษีที่ตองชําระ 1,189,880 บาท คํานวณภาษีสิ้นปี 

อัตราคงที่ (เนื่องจากมีเงินไดตาม ม. 40 (4) (5) (6)) เป็นเงิน 52,300บาท ซึ่งตองเสียภาษีตามผลการ
คํานวณที่มีคามากกวาคือ1,189,880 บาท 

7.  เมื่อไดจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระเทาใดใหนําภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีครึ่งปีมาหักออก 
เหลือเทาใดคือภาษีท่ีตองชําระเพ่ิมเติม ถาผลติดลบ หมายถึง สามารถของเงินภาษีคืน 
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วิธีที่ 3 (สามีภรรยาชําระภาษีแยกต่างหากจากกันจากเงินได้ของแต่ละฝ่าย) 
   สามี (นายสัมพันตแ) 
 เงินไดพึงประเมิน ม.40(1) สามี                                                   480,000 
 หัก เงินที่จายเขา กบข.                                                              14,400 
 คงเหลือ                                                                              465,600 
 หัก คาใชจาย 50%                                                                 100,000 
 เงินไดหลังหักคาใชจาย                                          ---------------365,000 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคาร                                ---------------100,000 
 รวมเงินไดหลังหักคาใชจายทั้งสิ้น                                                  465,000 
 หัก ลดหยอน 
  ผูมีเงินได      60,000 
  บุตร 3 คน      90,000 
  เบี้ยประกันชีวิต      100,000                                                 259,000 
 เงินไดกอนหักบริจาค                                                                      215,000 
 หัก บริจาคเพ่ือการกุศล                                                                     21,500 
 เงินไดสุทธิ                                                                                   193,500 
 ภาษีสิ้นปี                                                                                      21,750 
 คํานวณภาษีอัตราคงที่ 100,000 X   

   
                                                       500 

 นายสัมพันตแตองเสียภาษีสิ้นปี                                                                2,175 
          หัก ภาษี ณ ที่จาย จาก 
       ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                               15,000 
 ไดเงินคืน                                                                                        12,825 
   (ภรรยา แพทยแหญิงอันชัน) 
 เงินไดตาม ม. 40(1) ภรรยา                                                                 600,000
 หัก เงินที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนเกิน 100,000 บาท)                        8,000
 เหลือ                                                                                           592,000 
 หัก คาใชจาย 50%                                                                           100,000 

เงินไดหลังหักคาใชจาย                                                     -----------492,000 
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)                                                         360,000 
หัก คาใชจาย 30%                                                                            108,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย                                                         ----------252,000 
ไดจากการประกอบโรคศิลป                                                             10,000,000 
หัก คาใชจาย 60%                                                                          6000,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย                                                   --------------4,000,000 
 เงินไดหลังหักคาใชจายทั้งสิ้น  +   +                                        4,744,000 
หัก ลดหยอน 
 ผูมีเงินได                        60,000 
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 บุตร 3 คน                      90,000 
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ         10,000 
 เบี้ยประกันชีวิต               100,000                                             260,000 
เงินไดกอนหักบริจาค                                                                         4,484,000 
หัก บริจาค                                                                                                _ 
เงินไดสุทธิ                                                                                      4,484,000 
ภาษีสิ้นปี                                                                                       1,110,200 
คํานวณภาษีอัตราคงที่ (360,000 + 10,000,000) X  

     
                                 51,800 

ตองเสียภาษีสิ้นปี                                                                             1,110,200 
การคํานวณภาษีตามท่ีไดแสดงใหเห็นทั้ง 3 วิธี ปรากฏวา วิธีที่ 1 สามีภรรยาเสียภาษีรวมกันเป็น

เงิน 217,500 บาท วิธีที่ 3 สามีภรรยาเสียภาษี รวมเป็นเงิน 1,112,375 บาท 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถเลือกวิธีการเสียภาษีท่ีทําใหประหยัดภาษีไดมากที่สุด ซึ่งตามตัวอยางคือ
การเลือกเสียภาษีในวิธีที่ 3 (สามีภรรยาเสียภาษีแยกตางหากจากกัน) สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารผู้มี
เงินได้สามารถเลือกปฏิบัติได้ว่าจะนํามารวมกับเงินได้อ่ืนและคํานวณภาษีสิ้นปี หรือเสียภาษีตามที่ถูก
ธนาคารหักไว้ ณ ที่จ่าย โดยไม่ต้องนํามาคํานวณภาษีตอนสิ้นปีอีก 
 6.8  เงินได้ที่สามารถแยกคํานวณจากเงินอื่นได้ 

เงินไดบางประเภทและบางกรณี  หากผูมีเงินได ไดมีการคํานวณ และถูกหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย
ตามหลักเกณฑแในเรื่องการหักภาษี  ณ ที่จายแลว  ก็สามารถเสียภาษีเงินไดตามจํานวนที่ถูกหักภาษี  ณ  ที่
จายไว  โดยไมนําไปรวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นปีอีกแตอยางใด  แตถาผูมีเงินได
เห็นวา  การนําไปรวมกับเงินไดอ่ืนเพ่ือคํานวณภาษีตามหลักทั่วไปจะเสียภาษีนอยกวา  หรือทําใหไดภาษีคืน  
ก็ชอบท่ีจะนําไปรวมกับเงินไดอ่ืนเพื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสิ้นปีตามหลักทั่วไปได  โดยเป็นสิทธิ
ของผูมีเงินไดท่ีจะเลือกปฏิบัติ  เงินไดเหลานี้ไดแก 

(1) ดอกเบี้ยพันธบัตร  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณแ 
ดอกเบี้ยเงินกู  ดอกเบี้ยตั๋วเงินที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืน  ดอกเบี้ย
เงินกูยืมที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน  ดอกเบี้ยที่ไดจากสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมการเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  
หรืออุตสาหกรรม 

(2) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงิน  หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท 
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผูออก 

(3) ผลประโยชนแที่ไดจากการโอนพันธบัตร  หุนกู  หรือตั๋วเงิน  หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูออก ทั้งนี้เฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินไดเกินกวาที่
ลงทุน 

เงินไดตาม  (1)  (2)  และ (3)  ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีใน  อัตรารอยละ  15  ของเงินได  ซึ่ง
เป็นอัตราเดียวกันกับภาษีหัก  ณ  ที่จาย  โดยไมนําไปรวมคํานวณภาษีตามปกติก็ได 

(4) เงินไดตามมาตรา  40 (4) (ข)  ที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย  กองทุนรวม  หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสําหรับให
กูยืมเงินเพ่ือสงเสริมการเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม  ถาผูมีเงินไดเป็นผูอยูในประเทศ
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ไทย  ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีใน  อัตรารอยละ  10  ของเงินได  ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับภาษีหัก  ณ  ที่จาย  
โดยไมนําไปรวมคํานวณอัตราภาษีตามปกติก็ได 

(5) เงินไดตามมาตรา  40  (8)  ที่ไดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยแอันเป็นมรดก  จากการใหโดย
เสนหา  หรืออสังหาริมทรัพยแที่ไดมาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร  และไดถูกคํานวณหักภาษี  ณ ที่
จายไวแลว 

(6) ผูมีเงินไดพึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพยแ  ภายใน  5  ปี  นับแตวันไดมา  ซึ่งไมมี
พฤติการณแจัดสรรขาย  หรือปลูกสรางเพ่ือขาย  และไมใชอสังหาริมทรัพยแที่มีไวในการประกอบกิจการ
นอกจากการเกษตรกรรม ถาไดถูกหักภาษี  ณ  ที่จายและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไวแลวใหไดรับบรรเทาภาระ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพยแดังกลาว  โดยการยกเวนไมตองนํา เงินไดดังกลาวไป
รวมภาษีเงินได  แตตองแสดงรายละเอียดการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ  และภายในระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีท่ีผูมีเงินไดดังกลาวไมขอรับเงินภาษีท่ีถูกหักไวนั้นคืน  หรือไมขอเครดิตภาษีที่ถูก
หักไวนั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบับที่ 247) พ.ศ.  2534) 

(7) ผูมีเงินไดซึ่งอยูในประเทศไทย และไดรับเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวมตามที่จัดตั้ง  
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ  พ.ศ.  2535  และยอมใหผูจายเงินไดหักภาษี  ณ  ที่
จายในอัตรารอยละ 10  ของเงินได  ใหไดรับการยกเวนไมตองนําเงินไดดังกลาวไปรวมคํานวณภาษีเงินได  
(พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบับที่ 262)  พ.ศ. 2536) 

(8) เงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1 และ 2  ซึ่งเป็นเงินที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออก
จากงาน  ซึ่งไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางาน  และไดจายตามหลักเกณฑแวิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด  ผูมีเงินไดอาจไมนําเงินไดไปรวมคํานวณภาษีตามอัตราปกติ  และอาจแยกคํานวณไดโดยวิธีการ
เดียวกันกับการคํานวณภาษีหัก  ณ  ที่จาย  ตามหัวขอการหักภาษี ณ ที่จาย (1.2)  แตตองแสดงรายการใน
ใบแนบ พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการดวยในกรณีนี้ 

(9) เงินได มาตรา40(8)ท่ีเป็นเงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยแ
โดยไมมีคาตอบแทนใหแกบุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งไมรวมถึงบุตรบุญธรรม ที่ไมไดรับยกเวนตามมาตรา
42(26)(สวนที่เกินยี่สิบลานบาท) 

(10) เงินไดตามมาตรา40(8)ที่ไดรับจากการอุปการะหรือจากการใหโดยเสนหาจากบุพการี 
ผูสืบสันดาน หรือคูสมรส เฉพาะสวนที่เกินยี่สิบลานบาท 

(11)  เงินไดตามมาตรา40(8)ที่ไดรับจากการอุปการะโดยหนาที่ธรรมจรรยา หรือจากการใหโดย
เสนหาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแหงขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้จากบุคคลซึ่งมิใชบุพการี ผูสืบสันดาน 
หรือคูสมรส ในสวนที่เกินสิบลานบาท 
6.9  การชําระภาษีโดยการประเมินตนเอง 
 ผูมีเงินไดพึงประเมินในปีที่ลวงมาแลว (ม.ค.-ธ.ค.) มีหนาที่ตองคํานวณภาษีที่ตองชําระกับแสดง
ภาษีท่ีถูกหัก ณ ที่จาย เพ่ือแสดงแบบรายการภาษีท่ีตองชําระเพ่ิมเติม หรือไดรับเงินคืนแลวแตกรณี 
 6.9.1  การเสียภาษีเงินได้โดยย่ืนแบบแสดงรายการประเมินตนเอง 
      มาตรา 56 แหงรัษฎากรไดกําหนดใหผูชําระภาษีแสดงรายการประเมินตนเอง ดังนี้ 
      “ใหบุคคลทุกคนเวนแตผูเยาวแ หรือผูที่ศาลสั่งใหเป็นคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินที่ตนไดรับในระหวางปีภาษีที่ลวงมาแลว พรอมทั้ง
ขอความอ่ืนๆ ภายในเดือนมีนาคมทุกปี ตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ถา
บุคคลนั้น เป็น 
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      (1)  ไมมีสามีหรือภรรยา และมีเงินไดพึงประเมินในปีที่ลวงมาแลวเกิน 30,000 บาท 
      (2)  ไมมีสามีหรือภรรยา และมีเงินไดพึงประเมินในปีภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะเงินไดตาม ม.
40 (1) ประเภทเดียวเกิน 50,000 บาท 
      (3)  มีสามีหรือภรรยา และมีเงินไดพึงประเมินในปีที่ลวงมาแลวเกิน 60,000 บาท 
      (4)  มีสามีหรือภรรยา และมีเงินไดพึงประเมินในปีที่ลวงมาเฉพาะเงินไดตาม ม.40(1) 
ประเภทเดียวแลวเกิน 100,000 บาท 
      (5)  กรณีหางหุนสวนจํากัด หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล มีเงินไดพึงประเมินในปีที่ลวง
มาแลว เกิน 30,000 บาท 
       (6)  กองมรดกที่ยังไมไดแบง มีเงินไดพึงประเมินในปีภาษีลวงมาแลวเกิน 30,000 บาท 

6.9.2  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
               ภ.ง.ด. 90  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ใชสําหรับผูมีเงินไดหลาย
ประเภท  หรือประเภทเดียวแตมิใชเงินไดตามมาตรา  40(1)  ตามประมวลรัษฎากร และตองยื่นแบบ
รายการชําระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป 
              ภ.ง.ด. 91  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ใชสําหรับผูมีเงินไดจากการจาง
แรงงานตามมาตรา  40(1)  แหงประมวลรัษฎากรเพียงประเภทเดียว 
                ภ.ง.ด. 93  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ใชสําหรับผูมีเงินไดที่ขอชําระ
ภาษีกอนถึงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ  เสียภาษีตามมาตรา  53  ทวิ  แหงประมวลรัษฎากร 
                ภ.ง.ด. 94  เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปี  ใชสําหรับผูมีเงินไดที่ตอง
ชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามมาตรา  40(5) (6) (7) หรือ (8)  ที่ไดรับตั้งแตเดือน  มกราคม  ถึง  
มิถุนายน  และชําระภาษีภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
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ภาพที่ 9-1 ภ.ง.ด. 90 
ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพที่ 9-1 ภ.ง.ด. 90 
ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพที่ 9-1 ภ.ง.ด. 90 
ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพที่ 9-1 ภ.ง.ด. 90 
ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพที่ 9-2 ภ.ง.ด. 91 
ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพที่ 9-2 ภ.ง.ด. 
ที่มา : กรมสรรพากร 
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6.9.3 สถานที่ย่ืนแบบรายการ 
สําหรับทองที่กรุงเทพมหานครใหยื่น ณ สํานักงานสรรพากรเขต  หรือสาขา  สําหรับตางจังหวัดให

ยื่น ณ สํานักงานสรรพากรอําเภอ  หรือสาขา  หรือกิ่งอําเภอ  ถามีภาษีที่ตองชําระ  หรือชําระเพ่ิมเติมอาจ
ชําระเป็นเงินสด  หรือธนาณัติ     

6.9.4  การผ่อนชําระภาษี 
              ถามีภาษีที่ตองชําระตั้งแต  3,000  บาทขึ้นไป  ทั้งภาษีครึ่งปี  และภาษีสิ้นปีผูเสียภาษีมีสิทธิ
ขอผอนชําระภาษีไดเป็น  3  งวดเทากัน  ดังนี้ 
         งวดที่  1  ชําระพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายใน  30  กันยายน  หรือ  31  มีนาคม 
         งวดที่  2  ชําระภายใน  1  เดือนนับแตวันที่ตองชําระงวดที่  1 
         งวดที่  3  ชําระภายใน  1  เดือนนับแตวันที่ตองชําระงวดที่  2 

6.9.5  การขอคืนภาษี 
              กรณีผูเสียภาษี  ไดถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนําสงแลว  เป็นจํานวนเงินเกินกวาที่ควรตอง
ชําระ  หรือไดยื่นชําระภาษีไวเกินกวาที่ตองชําระ  ผูเสียภาษีมีสิทธิขอคืนเงินภาษีที่ถูกหักไวเกิน  หรือที่ได
ชําระเงินโดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ยื่นคํารองขอคืนภาษีโดยใชแบบ  ค. 10  หรือ 
2. กรณีที่ไดยื่นแบบแสดงรายการ  ภ.ง.ด. 90 , 91  อาจขอคืนโดยกรอกขอความและลงนาม

ในชองขอคืนเงินภาษีอีกสวนหนึ่ง 
3. การขอคืนเงินภาษีใหขอคืนไดภายใน  3  ปี  นับตั้งแตวันสุดทายกําหนดเวลายื่นรายการ

ภาษี  หรือนับแตวันที่ยื่นรายการ  (กรณียื่นเกินกวากําหนดเวลา)  หรือนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณแ  หรือวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด  แลวแตกรณี 

4. การยื่นคํารองตามขอ 1.  ใหยื่นตออธิบดีกรมสรรพากรพ้ืนที่ตาง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ สวน
ตางจังหวัดใหยื่นตอ(วาราชการจังหวัด ณ ที่วาการหรือกิ่งอําเภอ  การใชแบบแสดงรายการเป็นคํารองขอ
คืนเงินภาษี  ถายื่น ณ อําเภอภูมิลําเนา  จะไดรับเงินคืนเร็วกวายื่นที่อื่น 

5. ใหแนบหลักฐานที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม 
     (1)  สําเนาใบสําคัญการสมรส  หรือสําเนาใบสําคัญการหยา  หรือสําเนาใบมรณบัตรของ
คูสมรส 
    (2)  สําเนาสูติบัตรของบุตร  หนังสือรับรองบุตร  หรือหนังสือทะเบียนการรับบุตรบุญ
ธรรมที่ขอหักลดหยอน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตร 
    (3)  สําเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล  (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
   (4)  หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของแลวแตกรณี 
          6.  ผูมีอํานาจสั่งคืนเงินภาษี  จะพิจารณาคืนใหภายใน  60  วัน  นับแตวันไดคํารอง  โดย
แจงเป็นหนังสือแบบ ค.20 ไปยังผูขอคืน ผูขอคืนจะไปรับเงินคืนไดตามที่ระบุในหนังสือแบบ  ค .20 ในการ
ไปรับเงินคืนจากอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ผูขอคืนจะตองนําหนังสือแบบ  ค .20  และบัตรประชาชนไปแสดง
ตอเจาหนาที่ผูจายเงินคืนดวย  ในกรณีที่สั่งคืนเงินภาษีลาชา  ทางราชการจะจายดอกเบี้ยใหตามหลักเกณฑแ
ที่กําหนด  ในกรณีผูขอคืนตองการใหกรมสรรพากรนําเงินภาษีที่ไดรับคืนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของตน
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑแที่กําหนด 

6.9.6 เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และโทษ 
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          เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม 
             (1)  กรณีไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา  จะตองเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ  1.5  ตอเดือน  หรือ
เศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตองชําระนั้น  นับแตวันพนกําหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชําระภาษี  เวน
แตกรณีที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร  ใหขยายกําหนดเวลาชําระภาษีได  เงินเพ่ิมคงเสียรอยละ  
0.75 
             (2)  กรณีเจาพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก  และปรากฏวามิไดยื่นแบบแสดงรายการไว
หรือยื่นแบบแสดงรายการไวแตชําระภาษีขาดหรือต่ําไป  นอกจากจะตองรับผิดชําระเพ่ิมเติมตาม  (1)  
แลวยังจะตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก  1  เทา  หรือ  2  เทาของเงินภาษีที่ตองชําระแลวแตกรณี  เงินเบี้ย
ปรับดังกลาวอาจลดหรืองดไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
         โทษทางอาญา 

(1) กรณีไมยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
(2) กรณีไมทําบัญชีแสดงรายการเงินไดหรือรายรับประจําวัน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

สองพันบาท 
(3) กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการ  ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94  ภายในกําหนดเวลา  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองพันบาท 
(4) กรณีจงใจ แจงขอความเท็จ  หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉอโกงฯ  หรือหลีกเลี่ยงหรือพยายาม

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองแสนบาท 

กรณีเจตนาละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร  ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาทหรือจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
7 ภาษีมรดก 

พรบภาษีมรดก พศ2558 และแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่40) พศ 2558 มีผลใหเงินได
จาการรับมรดก และการใหโดยเสนหา ตองเสียภาษี มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพันธแ 2559 อันมี
รายละเอียดดังนี้ 
 7.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี : 

 7.1.1  บุคคลผูมีสัญชาติไทย 
 7.1.2 บุคคลธรรมดาผูมิไดมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา

ดวยคนเขาเมือง 
 7.1.3 บุคคลผูมิไดมีสัญชาติไทย แตไดรับมรดกอันเป็นทรัพยแสินที่อยูในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผูไดรับมรดกเป็นนิติบุคคล ใหถือวา นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดย
กฎหมายไทย หรือมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกินรอยละหาสิบของทุนจุดทะเบียนทีชําระแลวในขณะมีสิทธิ
ไดรับมรดก หรือมีผูมีสัญชาติไทยเป็นผูมีอํานาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจบริหาร
กิจการทั้งหมด เป็นบุคคลผูมีสัญชาติไทย 
 7.2 บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นภาษี : 

 7.2.1  ผูไดรับมรดกจากเจามรดกที่ตายกอนวันที่กฎหมายใชบังคับ 
 7.2.2 คูสมรสของเจามรดก 
 7.2.3บุคคลที่ไดรับมรดกที่เจามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความประสงคแใหใชมรดก

นั้นเพื่อประโยชนแในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชนแ 
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 7.2.4 หนวยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคแเพ่ือประโยชนแในกิจการศาสนา 
กิจการศึกษา หร7อกิจการสาธารณประโยชนแ 

 7.2.5  บุคคล หรือองคแการระหวางประเทศตามความผูพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคแการ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับ
นานาชาติ 
 7.3 ฐานภาษี : 
  ฐานภาษีจากการรับมรดก ไดแก มรดกที่ไดรับจากเจามรดกแตละรายไมวาจะรับมาคราวเดียว
หรือหลายคราวถามรดกที่ไดรับจากเจามรดกแตละรายรวมกันมีมูลคาเกิน 100 ลานบาทโดยทรัพยแสินที่
เป็นมรดกอันตองเสียภาษีไดแก       อสังหาริมทรัพยแ หลักทรัพยแตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยแและตลาด
หลักทรัพยแ   เงินฝาก ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน ทรัพยแสินทางการเงิน  
 7.4 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน : 
ใหราคาหรือมูลคาอันพึงมีในวันทีไดรับมรดก ดังนี้ 

 7.4.1  กรณีอสังหาริมทรัพยแ ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยแของอสังหาริมทรัพยแเพ่ือเรียก
เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวนกฎหมายที่ดิน หักดวยภาระที่ถูกรอนสิทธิตาม
หลักเกณฑแที่กําหนในกําหนดกระทรวง 

 7.4.2  กรณีหลักทรัพยแที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย ใหถือเอาราคา
ของหลักทรัพยแในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยแในวันไดรับมรดก 

 7.4.3  กรณีอ่ืน ใหเป็นไปตามหลักเกณฑแที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  7.5 อัตราภาษี  
อัตรารอยละ ๑๐ ของมูลคามรดกในสวนที่เกิน ๑๐๐ ลานบาท แตถาผูไดรับมรดกเป็นบุพการี หรือ
ผูสืบสันดานใหเสียภาษีในอัตรารอยละ ๕ ของมูลคามรดกในสวนที่ตองเสียภาษี 
 7.6 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี : 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองยื่นแบบตามที่อธิบดีกําหนดภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันที่ไดรับมรดกซึ่งมี
มูลคารวมเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท หรือภายในกําหนดเวลาที่อธิบดีขยายให โดยจะยื่นและชําระ ณ 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
 ในกรณีที่ผูรับมรดกเป็นผูเยาวแ คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถใหผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแ เป็นผูมีหนาที่ปฏิบัติการแทน 
 7.7. การผอนชําระ : 
ผูมีหนาที่เสียภาษีจะผอนชําระภาษีภายในเวลาไมเกิน ๕ ปีก็ได 
 กรณีผอนชําระครบถวนภายใน ๒ ปี ไดรับยกเวนไมตองเสียเงินเพิ่ม 
 กรณีผอนชําระครบถวนเกิน ๒ ปี แตไมเกิน ๕ ปี ใหเสียเงินเพิ่มบางสวน (ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาฯ) 
 7.8 การประเมินภาษี : 
 กรณียื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนดเวลา (๑๕๐ วัน) เจาพนักงานประเมินตองประเมินภาษี
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปี นับแตวันที่ยื่นแบบ (ขยายไดไมเกิน ๓ ปี) โดยไมคิดเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมหากมี
ภาษีท่ีตองเสียเพิ่มและไดชําระภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
 กรณีไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีภายใน ๑๐ ปีนับแต
วันสุดทายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
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  7.9 เบี้ยปรับ : 
 ไมไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกําหนดเวลา เสียเบี้ยปรับอีก ๑ เทาของเงินภาษีท่ีตองชําระ 
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวไมครบถวนหรือไมตรงตอความเป็นจริง อันเป็นเหตุใหจํานวนภาษีที่
ตองเสียขาดไป เสียเบี้ยปรับอีก ๐.๕ เทาของเงินภาษีท่ีตองเสียเพิ่ม 
 เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงไดตามหลักเกณฑแและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 7.10 เงินเพิ่ม: 
 ไมชําระภาษีใหครบถวนภายในกําหนดเวลา ใหเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือนหรือเศษของ
เดือนของเงินภาษีท่ีตองชําระ โดยไมรวมเบี้ยปรับ 
 กรณีที่ไดรับอนุญาตใหเลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษี และไดชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่
เลื่อนใหนั้น เงินเพ่ิมลดลงเหลือรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน 
 การคํานวณเงินเพ่ิม ใหเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลายื่นแบบจนถึงวันที่ชําระภาษี แตเงินเพ่ิมที่
คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีท่ีตองชําระ 
 7.11 การขอคืนภาษี : 
 ยื่นคํารองขอคืนภาษีไดภายใน ๕ ปี นับแตวันที่ชําระภาษีทั้งหมด ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขา 
 เจาพนักงานประเมินตองตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันไดรับคํารอง และมี
หนังสือแจงผูยื่นคํารองภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ตรวจสอบแลวเสร็จ 
 กรณีท่ีตองคืนภาษี ใหคืนเงินภาษีใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ตรวจสอบแลวเสร็จ 
 ผูขอคืนไมมีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีท่ีคืน 
 7.12 การอุทธรณ์ : 
 กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีไมเห็นดวยกับผลการประเมินภาษีของเจาพนักงานประเมิน มีสิทธิ์อุทธรณแ
ตอคณะกรรมการอุทธรณแภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจงการประเมินภาษี 
 คณะกรรมการอุทธรณแ ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณแ (ขยาย
ไดไมเกิน 90 วัน) และใหแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วัน นับแตวันมีคําวินิจฉัย 
 ผูอุทธรณแมีสิทธิ์ฟูองตอศาลภาษีอากร ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัย หรือพน
กําหนดเวลาหากคณะกรรมการอุทธรณแพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หรือ ๙๐ วันที่ไดขยาย โดย
ไมตองรอฟใงผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณแ 
 คณะกรรมการอุทธรณแประกอบดวย อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทนเป็นประธาน ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด และผูแทนกรมการปกครอง เป็นกรรมการ 
 7.13 บทกําหนโทษ: 
 ไมยื่นแบบโดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
• ไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน หรือไมยอมตอบคําถามของเจา
พนักงานประเมิน หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณแ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับ
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
• ทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนทรัพยแสินที่ถูกยึดหรืออายัดไปใหแกบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๒ ปี และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในกรณีผูกระทําความผิดเป็นนิติบุคคลให
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคล ผูมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคล รับโทษ 
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 จงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยถอยคําอันเป็นเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงหรือ
ใชอุบายโดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือแนะนําหรือ
สนับสนุนใหบุคคลอ่ืนใดกระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปี หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 เจาพนักงานรูขอมูลของผูมีหนาที่เสียภาษี หรือของผูอ่ืนที่เกี่ยวของ แลวนําออกแจงแกบุคคลใด
หรือทําใหรูโดยวิธีใด หรือปลอยปละละเลยใหขอมูลดังกลาวรูถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ตองรู โดยไมมีอํานาจ
กระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปี หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
 7.14  วิธีการคํานวณภาษีมรดก 
1 มูลคามรดกที่ไดรับทั้งสิ้น                                                                 XXXXXXXX 
2หัก ภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากมรดก                                               XXXXXXXXX 
3 หักมูลคามรดกที่ไมตองเสียภาษี                                                        100,000,000 
4 มูลคามรดกที่ตองเสียภาษี                                                                XXXXXXXX 
5 อัตราภาษีรอยละ10 ของมูลคามรดกที่ตองเสียภาษี ถาผูรับมรดกมิไดเป็นบุพการี หรือผูสืบสันดาน และ
อัตราภาษีรอยละ5 ถาผูรับมาดกเป็นบุพการี หรือผูสืบสันดาน 
  7.15 ภาษีจากการให้  
ฐานภาษีเงินไดจากการใหที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดแก 

 7.15.1 เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแโดยไมมีคาตอบแทนใหแกบุตรโดย
ชอบดวยกฏหมายซึ่งไมรวมบุตรบุญธรรมสวนที่เกิน20 ลานบาท 
   7.15.2 เงินไดจากการอุปการะหรือจากการใหโดยเสนหาจากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคู
สมรสสวนที่เกิน20 ลานบาท 

 7.15.3 เงินที่ไดรับจากการอุปการะโดยหนาที่ธรรมจรรยา หรือจากการใหโดยเสนหา
เนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแหงแหงขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซึ่งมิใชบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคู
สมรส สวนที่เกิน 10 ลานบาท 
อัตราภาษี รอยละ 5 โดยยื่นแบบรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา(ภงด 90) โดยเลือกเสียภาษีรอยละ 5 
หรือนําไปคํานวณภาษีรวมกับเงินไดอ่ืนก็ได  โดยไมตองหักภาษี ณ ที่จาย  ยกเวนการโอนอสังหาริมทรัพยแ
ใหบุตรไมรวมบุตรบุญธรรม ใหหักภาษี ณ ที่จายไวรอยละ 5 
  7.16 แบบที่ใชชําระภาษี 
8 สรุป 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีทั้งหมด 4 ประเภท โดยฐานของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไดแก รายได ซึ่งตามประมวลรัษฎากร เรียกวา เงินไดพึงประเมิน แบงออกเป็น 8 ประเภท        การ
คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีอัตราภาษี 2 ลักษณะคือ อัตราภาษีกาวหนากับอัตราคงที่การคํานวณภาษี
อัตรากาวหนาจะตองนําเงินไดพึงประเมินหักคาใชจายหักลดหยอนตางๆ หักลดหยอนเงินบริจาค เหลือเงิน
ไดสุทธิแลว จึงนํามาคํานวณภาษีในอัตรากาวหนา ซึ่งใชปฏิบัติกับเงินไดพึงประเมินทุกประเภท สําหรับการ
คํานวณภาษีในอัตราคงที่จะใชกับเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 2 ถึงประเภทที่ 8 ที่มีจํานวนตั้งแต 60,000 
บาทขึ้นไป และตองเสียภาษีตามผลการคํานวณที่มีเงินภาษีตองชําระสูงกวา 
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การเสียภาษีโดยประเมินตนเอง มี 2 ชวงเวลา คือ 1) ภาษีครึ่งปี 2) ภาษีสิ้นปี การประเมิน
ตนเองตอนครึ่งปี เรียกวา ภาษีครึ่งปี ผูที่ตองเสียภาษีครึ่งปี คือ ผูที่เงินไดพึงประเมินตาม ม.40 (5)-(8) 
ซึ่งภาษีครึ่งปีสามารถนําไปเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได (หักออกจากภาษีสิ้นปี) สําหรับภาษีสิ้นปี ผูมีเงินได
ตองนําเงินไดพึงประเมินทุกรายการมาคํานวณภาษีสิ้นปี กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรสสามารถเลือกคํานวณได 
3 วิธี คือ 1) รวมคํานวณภาษี 2) นําเงินไดตาม ม.40(2) – (8) ของฝุายใดฝุายหนึ่งเสียภาษีในนามอีกฝุาย
หนึ่ง 3) คํานวณภาษีโดยแยกเงินไดตางหากจากกัน 
 ภาษีมรดก ฐานภาษีคือมรดกที่ไดรับจากเจามรดกแตละรายเกินหนึ่งรอยลานบาท ตองเสียภาษี
รอยละ 10 ถาผูรับมรดกไมไดเป็นบุพการี หรือผูสืบสันดาน และอัตรารอยละ 5 ถาผูรับมรดกเป็นบุพการี
หรือผูสืบสันดาน 
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คําถามท้ายบทที่   9 
 

1. นายปาเกียว  เป็นนักมวยชาวตางประเทศ  เดินทางมาชกปูองกันแชมป  WBC ใน ประเทศไทยเมื่อ  
10  กันยายน  2560  โดยไดรับรางวัลจากการชก  5,000,000  บาท  และไดรับเงินจากการเป็น
นายแบบโฆษณาใหกับบริษัทขายอุปกรณแกีฬา  300,000  บาท  โดยนายโฮลิฟิลไดเดินทางกลับ
ประเทศตนเองเมื่อ  15  ตุลาคม  2560 

       ในวินิจฉัยวา  นายปาเกียวตองนําเงินไดจากรายการใดมาเสียภาษีใหกับประเทศไทย  และ  
       วิธีการเสียภาษีใชวิธี การใด 
 

2. นายคําใสมีรายไดจากการทํางานในตางประเทศ  ในปี  พ.ศ. 2560  1,000,000  บาท  และไดสง
เงินไดดังกลาวใหภริยาที่อยูในเมืองไทยเป็นเงิน  1,000,000  บาทในปีเดียวกัน  โดยนายคําใสไมได
กลับมาเมืองไทยตลอดปี  2560   
ใหวินิจฉัยวา นายโสภณจะตองเสียภาษีใหกับประเทศไทยหรือไมจํานวนเทาใด 

 

3. นาย  เอ  มีบานและที่ดินใหผู อ่ืนเชาโดยเรียกเก็บคาเชาเดือนละ 50,000  บาท  ตั้งแตเดือน  
มกราคม – กันยายน 2555  ตอมาในเดือน  ตุลาคม  2555  นาย  เอ  ไดถึงแกกรรมผูจัดการมรดก
นาย  เอ  ไดเก็บคาเชาตอมาในนามของนาย  เอ  จนกระทั่งเดือนมกราคม  พ.ศ. 2557  จึงไดโอน
บานและทีดินให  ด.ช. บี ตามพินัยกรรมใหวินิจฉัยวาปี  พ.ศ.  2555 – 2557  คาเชาที่ไดรับเสีย
ภาษีในนามใคร  และใครเป็นผูมีหนาที่ยื่นแบบรายการ 

 

4. นางสุกัญญา  พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัดมหาชน  ไดรับคําสั่งใหไปปฎิบัติงาน  ณ  สาขา
นครเวียงจันทรแ  ตั้งแต  1จ  มีนาคม  2560  เป็นตนไป  โดยไดรับเงินเดือน ๆ ละ  50,000  บาท  
และโบนัสจายสิ้นธันวาคม  2560 จํานวน 100,000  บาท  ใน พ.ศ. 2560  นางสุกัญญาไมได
เดินทางกลับประเทศไทยเลย  ในปี  2561  นางสุกัญญาทํางานและไดรับเงินเดือนจากสาขานคร
เวียงจันทรแ  ตั้งแต  มกราคม – พฤษภาคม  หลังจากนั้นไดเดินทางกลับประเทศไทย  เพ่ือมา
ปฏิบัติงาน  ณ  สาขาอุดรธานี  โดยนางสุกัญญาไดนําเงินไดทั้งหมดกลับมาในประเทศไทย  
ประกอบดวยเงินเดือนที่ไดรับในปี  2561  100,000  บาท  เงินเดือนและโบนัสที่ไดรับในปี  พ.ศ. 
2560  จํานวน  200,000  บาท  นอกจากนั้นใน พ.ศ. 2561  นางสุกัญญายังไดรับเงินปในผลจาก
หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนอีก  100,000  บาทใหวินิจฉัยวา  ในปี  2561  นางสุกัญญาตอง
เสียภาษีหรือไม  จากรายไดอะไรบาง  เพราะเหตุใด ? 

5. ใหระบุรายการหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปีภาษี 2560 มา 5 รายการ 
 

6.  การชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีก่ีวิธี 
7. ใหระบุประเภทของเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษีครึ่งปี 
8. ใหระบุแบบที่ใชยื่นชําระภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี 
9. ใหระบุกรณีที่สามารถผอนชําระภาษีบุคคลธรรมดาได 
10. ใหระบุสถานที่ยื่นแบบรายการเพื่อชําระภาษีเงินได 
11. นายสมควร – นางสมศรี  สามีภรรยามีบุตร  4  คน  ดังนี้ 

1. บุตรคนที่ 1 อายุ 25 ปี  กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และไมมีเงินได   
2. บุตรคนที่  2 อายุ 18 ปี  กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยตางประเทศและไมมีเงินได 
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3. บุตรคนที่  3 อายุ 17 ปี  กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดรับเงินรางวัลจากการ
แขงขันชกมวยสากลสมัครเลนจากกองทัพบก  50,000  บาท ในปีภาษี  2560 
4. บุตรคนที่  4  อายุ  15  ปี  กําลังศึกษาอยูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  และไดเงินบริจาคให
โรงเรียนที่ตนเรียนอยู  2,000  บาท  ในปีภาษี  2560 
ตลอดปี  2560  นายสมควร  และนางสมศรี  มีรายไดดังนี้ 
นายสมควร  ทํางานบริษัท บีบีแอล มีเงินเดือน ๆ ละ  40,000  บาท  ในเดือนมิถุนายน 2560 
ไดรับโบนัส 200,000 บาท และไดรับเงินคาเชาอาคารพาณิชยแจากบริษัท เค ที ซี  เดือนละ  
30,000  บาท   
นางสมศรีมีเงินฝากประจําธนาคารกรุงไทย  จํากัด  ประเภท 12 เดือน 5,000,000 บาท ณ 1 
มกราคม 2560 ไดรับดอกเบี้ยในอัตรา  5%  ตอปี 
ในเดือน  พฤศจิกายน  2560  นางสมศรี  ไดรับเงินคาลิขสิทธิ์ในบทประพันธแจากสํานักพิมพแ
ไทยวัฒนา จํากัด  เป็นเงิน  300,000  บาท 
ทั้งนางสมศรี  และนายสมควร  ไดทําประกันชีวิตไวกับบริษัท  กรุงไทย แอ็กซา   
  อายุกรมธรรมแ  15  ปี  จายเบี้ยประกันคนละ  50,000  บาท  ตอปี  ตั้งแต  พ.ศ.  2559 
ในเดือน  ธันวาคม  2560  นายสมควรไดบริจาคเงินสดใหวัดปุาบานตาดจํานวน 50,000 บาท 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 10 

เนื้อหาประจําบท 
1.ประเภทนิติบุคคลและฐานภาษี 
2.นิติบุคคลที่ไมตองเสียภาษี 
3.ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคล 
4.รอบระยะเวลาบัญชี 
5.อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ 
6.การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ 
7.เงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ 
8.การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
9.การเสียภาษีจากรายไดกอนหักรายจายใดๆ 
10.การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานเงินไดที่จายจากหรือในประเทศ 
11.การเสียภาษีจากการจําหนายกําไรไปตางประเทศ 
12.บทกําหนดโทษ 
13.การอุทธรณแ 
14.ขั้นตอนของการอุทธรณแ 
15.การวินิจฉัยอุทธรณแ 
16.การอุทธรณแไมเป็นการทุเลาการเสียภาษี 
17.คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 
18.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายประเภทนิติบุคคลและฐานภาษีได 
2.อธิบายนิติบุคคลที่ไมตองเสียภาษีได 
3.อธิบายฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลได 
4.อธิบายรอบระยะเวลาบัญชีนิติบุคคลได 
5.อธิบายอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิได 
6.คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิได 
7.อธิบายการเสียภาษีจากรายไดกอนหักรายจายใดๆได 
8.อธิบายการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานเงินไดที่จายจากหรือในประเทศได 
9.อธิบายการเสียภาษีจากการจําหนายกําไรไปตางประเทศได 
10.อธิบายบทกําหนดโทษและการอุทธรณแภาษีเงินไดนิติบุคคลได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี  10 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บทนํา 
  
          ภาษีเงินไดนิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงที่กรมสรรพากรเป็นผูจัดเก็บจากนิติบุคคลตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยพิจารณาจากหลักของความสามารถในการหารายได ซึ่งก็คือ กําไรสุทธิของนิติบุคคล ยกเวน
บางกรณี อาจมีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเกณฑแอ่ืนๆ 
 การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใหกับรัฐบาลของประเทศใดเป็นไปตามแหลงเงินได และถิ่นที่อยูของผู
มีเงินได กลาวคือ นิติบุคคลมีถิ่นที่อยูในประเทศใดตองเสียภาษีใหกับประเทศนั้น เชน นิติบุคคลจดทะเบียน
ตามกฎหมายไทยตองเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิใหกับรัฐบาลไทย ทั้งรายไดที่เกิดจากประเทศไทยและเกิด
จากตางประเทศ (หลักแหลงถิ่นที่อยู) และนิติบุคคลที่มีเงินไดจากแหลงในประเทศไทย ถึงแมจดทะเบียน
จากตางประเทศก็ตองเสียภาษีใหกับรัฐบาลไทยในสวนของรายไดที่เกิดจากประเทศไทย (หลักแหลงเงินได) 
1 ประเภทนิติบุคคลและฐานภาษ ี
 นิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีใหกับประเทศไทย มีดังนี้ 

1.1 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
ทั้งบริษัทจํากัด  บริษัทมหาชน  จํากัด หางหุนสวน  จํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ตองเสีย

ภาษีเงินไดนิติบุคคลไมวารายไดนั้นจะเกิดจากในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม (มาตรา.66) 
1.2 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ  และประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมีนิติ

แหลงเงินไดจากประเทศไทย ดังนี้ 
1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศเขามาทํากิจการในประเทศไทย 
1.2.2 นิติบุคคลที่ จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศที่มาทํากิจการในที่อ่ืนๆ รวมทั้งใน

ประเทศไทย 
1.2.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศที่มาทํากิจการในที่อ่ืนๆ รวมทั้งใน

ประเทศไทย และกิจการที่ทํานั้นเป็นการขนสงระหวางประเทศ 
1.2.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แต

ไดรับเงินไดพึงประเมินตาม ม. 40 (2) (3) (4) (5) (6) ที่จายจากหรือในประเทศ 
1.2.5 นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แต

ไดรับเงินไดพึงประเมินตาม ม.40 (2) (3) (4) (5) (6) ที่จายจากหรือในประเทศ 
1.2.6 นิติบุคคลที่จดทะเบียนกฎหมายตางประเทศที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย ที่

ไดจําหนายกําไรหรือเงินประเภทอ่ืนที่กันไวจากกําไรหรือถือไดวาเป็นเงินกําไรออกไปจาก
ประเทศไทย 

1.2.7 นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศที่มิไดเขามาทํากิจการในประเทศไทย
โดยตรง แตมีลูกจางหรือผูทําการแทนหรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นเหตุใหไดรับเงินไดหรือรับผลกําไรในประเทศไทย 

1.3  การดําเนินการเป็นการค้า  หรือหากําไร 
กิจการที่ดําเนินการคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคแการของรัฐบาลตางประเทศ และ

นิติบุคคลอ่ืนตามกฎหมายตางประเทศ 
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1.4  กิจการร่วมค้า 
 กิจการรวมคา หมายถึง การดําเนินงานรวมกันทางการคาหรือหากําไรระหวาง 

1.4.1 บริษัทกับบริษัท 
1.4.2 บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล 
1.4.3 หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล 
1.4.4 บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา 

      1.4.5    บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
      1.4.6    บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนสามัญ 
      1.4.7    บริษัทและหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลกับนิติบุคคลอ่ืน 

1.5 มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบการซึ่งมีรายได้ 
     1.5.1     นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2 นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี 
 2.1  นิติบุคคลที่ เป็นองคแการของรัฐบาล ไดแก กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาล เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นตน 
 2.2  นิติบุคคลที่ไมแสวงหากําไร ไดแก วัด สหกรณแ หอการคา สหภาพแรงงาน 
 2.3  มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเป็นองคแการกุศล
สาธารณะ 
 2.4  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตามสัญญาวาดวยความ
รวมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
 2.5  บริษัทจํากัดที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

2.6  บริษัทจํากัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเชนเดียวกับบริษัทจํากัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม 

2.7  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่อยูในประเทศที่มีอายุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษี
ซอนกับประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กําหนดในอนุสัญญา 
3 ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ดังที่ไดกลาวแลววา ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลสวนใหญ ไดแก ฐานกําไรสุทธิ แตยังมีฐานภาษีนิติ
บุคคลอื่นๆ อีก ตามบทบัญญัติกฎหมาย ดังนี้ 
 3.1  กําไรสุทธิ 
 นิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิ ไดแก นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (1.1) นิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศเขามาทํากิจการในประเทศไทย 1.2(1) ที่มาทํากินการในที่อ่ืนๆ 
รวมทั้งในประเทศไทย 1.2(2) ไมไดเขามาทํากิจการในประเทศไทยโดยตรง แตมีลูกจางหรือผูทําการแทน 
หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย 1.2(6) การดําเนินการเป็นการคาหรือหากําไร 
(1.3) กิจการรวมคา (1.4) เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 รอยละ 25, รอยละ 20 รอยละ 15 แลวแตกรณีจาก
กําไรสุทธิ 
 3.2  ยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย 
  นิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานนี้ ไดแก  
  3.2.1 นิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ประกอบกิจการขนสงผานประเทศไทย เสีย
ภาษีในอัตรารอยละ 3 
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  3.2.2 มูลนิธิหรือสมาคม (1.5) เสียภาษีรอยละ 2 ยกเวน ม. 40(4) ดอกเบี้ยเสียภาษีรอยละ 10 
 3.3  เงินไดที่จายจากหรือในประเทศไทย 
  นิติบุคคลที่เสียภาษีตามฐานภาษีนี้ไดแก นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายตางประเทศ มิได
ประกอบกิจการในไทย แตมีเงินไดตาม ม. 40 (2) (3) (4) (5) (6) ที่จายจากในประเทศไทย 1.2 (4) เสีย
ภาษีโดยหัก ณ ที่จาย รอยละ 15 ยกเวนเงินไดตาม ม. 40 (2)  ข. เงินปในผลหรือสวนแบ งกําไรใหหักใน
อัตรารอยละ 10 
 3.4  การจําหน่ายเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย 
  ไดแก นิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ไดจําหนายกําไรหรือเงินประเภทอ่ืนที่กันไว
จากกําไรหรือถือไดวาเป็นการกันกําไรออกไปจากประเทศไทย โดยเสียภาษีในอัตรารอยละ 10  
4 รอบระยะเวลาบัญชี  
 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิจากกิจการที่ทําในรอบระยะบัญชีหักรายจาย
ตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ซึ่งประมวลรัษฎากรไดกําหนด การคํานวณรายไดและรายจายตามเกณฑแ
สิทธิ์ โดยนํารายไดท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีใดถึงแมวายังไมไดรับชําระในรอบบัญชีนั้นมาคํานวณเป็น
รายไดและใหนํารายจายทั้งสิ้นเกี่ยวกับรายไดนั้น แมยังมิไดจายในรอบบัญชีนั้นมารวมคํานวณเป็นรายจาย
ในรอบบัญชีนั้น ในกรณีที่ผูมีเงินไดมีความจําเป็นเปลี่ยนแปลงเกณฑแการคํานวณกําไรสุทธิและวิธีการทาง
บัญชี ตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรกอน การคํานวณกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการในรอบ
ระยะบัญชีกําหนด เทากับ 12 เดือน โดยจะเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใดก็ได 
 กรณีรอบระยะเวลาบัญชีนอยกวา 12 เดือน ไดตามกรณีดังนี้ 

4.1 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เริ่มตั้งใหมจะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกก็ได แตรอบระยะเวลาบัญชีตอไปตองเทากับ 12 เดือน 
4.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อาจยื่นคํารองขอเปลี่ยนวันสุดทายของรอบระยะเวลา

บัญชีก็ได ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรจะเห็นสมควรและสั่งอนุญาต ซึ่งรอบระยะเวลา
บัญชีแรกท่ีไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนจะนอยกวา 12 เดือน 

4.3 บริษัทหรือหางหุนสวนที่เลิกกันใหถือเอาวันที่เจาพนักงานจดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญชี 

4.4 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน ใหถือวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
เลิกกัน รอบระยะเวลาบัญชีที่ควบเขากันจําเป็นไปตามขอ (3) ซึ่งอาจนอยกวา 12 เดือน 

นอกจากที่กลาวถึงรอบระยะเวลาบัญชีนอยกวา 12 เดือนแลว ในบางกรณีรอบระยะเวลาบัญชี
อาจมากกวา 12 เดือนก็ได ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกิจการ หากผูชําระบัญชีและ
ผูจัดการไมสามารถยื่นรายการและเสียภาษีไดภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะบัญชีแลว ถา
ไดยื่นคํารองตออธิบดีภายใน 30 วัน นับแตวันที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนเลิก อธิบดีอาจขยายรอบ
ระยะเวลาบัญชีออกไปไดเกิน 12 เดือน 
5 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ 
 การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ กิจการหรือนิติบุคคล ซึ่งอาจเป็นบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลจะนํารายไดทั้งหมดที่เกิดจากการดําเนินงานหักดวยคาใชจายทั้งหมด ผลตางจะเป็นกําไร 
(ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งนิติบุคคลจะตองนํากําไรสุทธิทางบัญชีมาปรับปรุงใหเป็นกําไรสุทธิตามภาษีอากรหรือกําไร
สุทธิตามประมวลรัษฎากร เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล มีดังนี้ 

5.1 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทั่วไป รอยละ 20 
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5.2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะกําไรสุทธิสวนที่ไดจากการประกอบกิจการวิเทศธน
กิจ รอยละ 10 

5.3 นิติบุคคลที่มีทุนชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดในรอบระยะบัญชีไมเกิน 30 ลาน
บาท (SMEs) 
5.3.1  ยกเวนภาษีจากกําไรสุทธิสวนไมเกิน 300,000 บาท แรกสําหรับรอบระยะบัญชีเริ่มใน
หรือหลัง 1 ม.ค. 60 แตไมเกิน 31 ธ.ค. 60 
5.3.2  รอยละ 15 ของกําไรสุทธิเฉพาะสวนที่เกิน 300,000 บาท แตไมเกิน 3,000,000 บาท 
5.3.3  รอยละ 20 ของกําไรสุทธิเฉพาะสวนเกิน 3 ลานบาท 

 5.4  บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ 
          บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ รอยละ 20 

กิจการวิเทศธนกิจ  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อตองการใหประเทศไทยเป็นศูนยแกลางทาง
การเงินในภูมิภาค  จึงไดมีการจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจ  (International  Banking  Faclilities)  ขึ้นเพ่ือ
ใหบริการทางการเงินระหวางประเทศ ตามเงื่อนไขการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชยแตาม
ประกาศของกระทรวงการคลัง  เมื่อ 16  กันยายน  2535  อันหมายมีกําไร จากการรับฝากและการกูยืม 
เงินระหวางประเทศ เพ่ือนําไปใหกูยืม ภายในประเทศและตางประเทศ เป็นเงินตราตางประเทศ 
6 การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ  

การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ  คือ  การนํากําไรสุทธิคูณดวยอัตราภาษีจะได
เป็นจํานวนเงินภาษีที่พึงชําระ  กําไรสุทธิที่ตองนําไปเสียภาษีเป็นกําไรสุทธิที่ตองคํานวณตามเกณฑแสิทธิ  
หมายถึงรายไดที่เกิดขึ้น  ในรอบระยะบัญชีใด  แมวาจะยังไมไดรับชําระจริงในรอบบัญชีนั้น  มารวม
คํานวณเป็นรายไดในรอบบัญชีนั้น  และนํารายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายไดนั้น  แมยังมิไดจายไปจริง  มา
รวมคํานวณเป็นรายจายของรอบระยะบัญชีนั้น 
         ในกรณีจําเป็น  ผูมีรายไดจะขออนุมัติตออธิบดีเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงเกณฑแสิทธิและวิธีการทางบัญชี  
เพ่ือคํานวณรายไดและรายจายตามเกณฑแอ่ืนก็ได  และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลว  ใหถือปฏิบัติตั้งแต
รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนดเป็นตนไป 
         อยางไรก็ตามประมวลรัษฎากร  ไดกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล  มีผลทําใหกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  จะตางไปจากกําไรสุทธิที่คํานวณตาม
หลักเกณฑแและวิธีการทางบัญชี  ดังนั้น  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจึงตองทําการปรับปรุงกําไรสุทธิ
ตามหลักบัญชีใหสอดคลองกับเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร  เพ่ือใหไดกําไรสุทธิที่เป็นฐานภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามกําหนดกฎหมาย 
7 เงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา  65  ทวิ  มีดังนี้ 
 7.1  รายการที่กําหนดไว้ในมาตรา 65  ตรี  ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย  (รายจายตองหาม)  ไดแก 

   7.1.1  เงินสํารองต่างๆ นอกจาก 
            7.1.1.1 เงินสํารองจากเบี้ยประกันเพื่อสมทบทุนประกันชีวิต  ที่กันไวกอน

คํานวณกําไร  เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ  65  ของจํานวนเบี้ยประกันชีวิตที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชี 
หลังจากหักเบี้ยประกันภัย  ซึ่งเอาประกันตอออกแลวใหถือเป็นรายจายได   

            ในกรณีตองใชเงินตามจํานวนเอาประกัน สําหรับกรมธรรมแ  ประกันชีวิตรายใดไมวาเต็ม
จํานวนหรือบางสวนซึ่งเงินที่ใชไปเฉพาะสวนที่ไมเกินสํารองตามวรรคกอน สําหรับกรมธรรมแประกันชีวิต
รายนั้นจะถือเป็นรายจายไมได (เกินสํารองถือเป็นรายจายได)  
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  ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรมแประกันชีวิตรายใดใหนําเงินสํารองตามวรรคแรกตามจํานวนที่มี
อยู สําหรับกรมธรรมแประกันชีวิตรายนั้นกลับมารวมคํานวณเป็นรายไดในรอบระยะบัญชีที่เลิกสัญญา 
         ตัวอย่าง   นายอังคารไดทําประกันชีวิตไวกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโดยจายเบี้ยประกันชีวิต ปี
ละ  20,000  บาท  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจะกันเงินสํารองไว  65 %  เป็นเงิน  13,000  บาท  ซึ่งเงิน
ดังกลาวถือเป็นรายจายของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  ฉะนั้น  รายไดของบริษัทหลังหักสํารองแลวจึง
เหลือเพียง 7,000 บาท ในแตละรอบบัญชี แตถาในปีเดียวกัน  นายอังคารประสบอุบัติเหตุ  บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิตจายเงินใหแกนายอังคารเป็นเงิน  10,000  บาท  เงิน  10,000  บาท  บริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิตจะหักเป็น  รายจายของบริษัทไมได  เนื่องจากเงิน  10,000  บาทไมเกินสํารอง ที่ตั้งไว  
13,000 บาทที่บริษัทไดหักเป็นรายจายแลว  แตถาบริษัทเมืองไทยจายเงินใหแก นายอังคาร 15,000  บาท  
บริษัทสามารถหักเงิน  2,000  บาทเป็นรายจายได  เนื่องจากเงินที่จายจริง  15,000  บาทมากเกินกวา
สํารองที่ตั้งไว  13,000  อยู  2,000  บาท  และถานายอังคารไดจายเบี้ยประกันชีวิตเป็นเงิน ปีละ 20,000  
บาท ติดตอกันเป็นเวลา  5  ปี  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตไดตั้งสํารองไวปีละ  13,000  บาท  และถือเป็น
รายจายในทุกรอบระยะบัญชี  เมื่อถึงรอบระยะบัญชีที่  5  หรือปีที่  5  นายอังคารไดบอกเลิกสัญญา
ประกันชีวิต  โดยที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตไมไดจายเงินคืนใหแกนายอังคารแตอยางใด กรณีนี้บริษัท
ประกันชีวิตตองบันทึกเงินสํารอง 65,000 บาทกลับเป็นรายไดในปีที่  5 

            7.1.1.2  เงินสํารองเบี้ยประกันภัย  เพ่ือสมทบทุนประกันภัยอ่ืนที่กันไว  กอนคํานวณ
กําไร  เฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนเบี้ยประกันที่ไดรับในรอบระยะบัญชี  หลังจากหักเบี้ย
ประกันภัย  ซึ่งเอาประกันตอออกแลวถือเป็นรายจายไดและเงินสํารองที่กันไวนี้จะตองถือเป็นรายไดในการ
คํานวณกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีในรอบระยะบัญชีถัดไป 

            ในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ถากิจการจําเป็นตองจายเงินตามจํานวนที่เอาประกัน สําหรับ
กรมธรรมแประกันภัยรายใด ไมวาเต็มจํานวนหรือบางสวนใหถือเป็นรายจายไดเต็มจํานวนที่จาย 
         ตัวอย่าง   นายสมศักดิ์ไดประกันอัคคีภัยบานไวกับบริษัทเทเวศนแประกันภัย โดยจายเบี้ยประกันปีละ  
10,000  บาท  บริษัท  เทเวศนแ  สามารถตั้งสํารองและถือเป็นรายจายได  40% ของเบี้ยประกันภัยที่ไดรับ  
4,000  บาท  ฉะนั้นคงเหลือรายไดหลังหักสํารองเพียง  6,000  บาท  และเมื่อขึ้นรอบระยะบัญชีใหม  
บริษัท  เทเวศนแ  ประกันภัย  จะตองบันทึกสํารอง  4,000  บาทเป็นของปีกอนมาบันทึกเป็นรายได  สวน
เงินที่บริษัท  เทเวศนแ  ประกันภัย  จายใหนายสมศักดิ์  กรณีเกิดอัคคีภัยเป็นจํานวนเงินเทาใดก็ตามใหถือ
เป็นรายจายไดเต็มจํานวนในรอบบัญชีที่จายเงิน 
                    7.1.1.3 เงินสํารองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญ  หรือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้จาก
การใหสินเชื่อธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพยแ  หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรแไดกันไวตามกฎหมายวา
ดวยธนาคารพาณิชยแหรือกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยแและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอรแแลวแตกรณีเฉพาะสวนที่ตั้งเพ่ิมขึ้นจากเงินสํารองประเภทดังกลาว ที่ปรากฏในงบดุลใน
รอบระยะบัญชีกอนใหถือเป็นรายจายได 

            เงินสํารองสวนที่ตั้งเพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่งและไดนํามาถือเป็นรายจาย  ในการคํานวณ
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิไปแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ตอมาหากมีการตั้งสํารองประเภทดังกลาวลดลง  
ใหนําเงินสํารองสวนที่ตั้งลดลง  ซึ่งไดเป็นรายจายไปแลวนั้นใหมารวมคํานวณเป็นรายไดในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ตั้งสํารองลดลงนั้น  (พระราชกําหนด  ฉบับที่  17  พ.ศ.2540) 

ตัวอย่าง   คําพิพากษาฎีกาที่  4059/2532  โจทกแจายเงินเขาบัญชีใหพนักงานๆ  มีหนาที่จะตอง
นําเงินที่จายใหสงเป็นเงินประกันตัวและเมื่อสงเป็นเงินประกันตัวแลวโจทกแจะเขาฝากในบัญชีประจํา
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พนักงาน  พนักงานไมมีสิทธิถอนเงินจํานวนนี้จนกวาจะออกจากงานและถาออกโดยทําความเสียหายใหแก
โจทกแ  ๆ  ก็จะหักเป็นคาเสียหาย จึงถือไมไดวาเงินดังกลาวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงานโดยเด็ดขาด  มี
ลักษณะเป็นการตั้งบัญชีสํารองจายเงินบําเหน็จพิเศษไว  โดยมิไดมีการจายจริง  จึงเป็นเงินสํารองตาม
มาตรา  65  ตรี  (1)  จะถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไมได 

  7.1.2  เงินกองทุน  เว้นแต่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์   วิธีการ และ
เงื่อนไขกําหนดโดย 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หมายถึง เงินที่ลูกจางจายสะสมเขากองทุน และใหนายจางจายสมทบ
เขากองทุน ตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน ซึงการจายเงินสะสม และเงินสมทบตองไมต่ํากวา
รอยละสองแตไมเกินรอยละ 15 ของเงินคาจาง  

7.1.3 รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการสําคัญส่วนตัวการให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เว้นแต่การ
กุศลสาธารณะหรือการสาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรีใหหักไดในสวนที่ไม
เกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ และรายจายเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือการกีฬาตามที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีใหหักไดอีกไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 

ตัวอยาง รายจายที่มีลักษณะสวนตัว เชน การจัดงานวันเกิดใหกรรมการผูจัดการ คาใชจายในการ
จัดงาน ถือเป็นรายจายสวนตัว การใหโดยเสนหา หมายถึง การใหโดยไมหวังผลตอบแทน เชน ผูจัดการ
บริษัทมอบเงินจํานวนหนึ่งใหพนักงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันคลายวันเกิดเชนนี้ คือเป็นรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิไมได นิติบุคคลจายเงินคารักษาพยาบาลใหเด็กยากจน ซึ่งพอแมวอนขอความชวยเหลือ
จากสื่อมวลชน เป็นรายจายเพื่อการกุศล แตไมใชการกุศลสาธารณะ ถือเป็นรายจายไมได 

รายจายที่นําไปบันทึกเป็นคาใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิจึงมี 2 รายการ ไดแก 1) รายจายเพ่ือ
การกุศลสาธารณะประโยชนแ 2) รายจายเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ไดแกรายจายตอไปนี้ 

(1)  รายจายเพื่อการสาธารณประโยชนแ  ไดแก  รายจายที่จายใหแกหรือเพ่ือกิจการดังตอไปนี้ 
         1)  การสงเสริม  อนุรักษแ  และรักษาพันธุแสัตวแปุาสงวนและสัตวแปุาคุมครอง  ตาม   

กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวแปุา 
         2)  การคุมครองและดูแลรักษาอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 
         3)  การคุมครองและรักษาปุาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปุาสงวนแหงชาติ 
         4)  การสงเสริม  คุมครอง  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
         5)  การควบคุม  ปูองกัน  แกไข  ตลอดจนการลดและขจัดอันตราย  อันเกิดจากการ

แพรกระจายของมลพิษ  หรือภาวะมลพิษและของเสียอันตราย  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

         6)  กองทุนสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ 

 7)  การบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 8) การกอสรางถนนแลโอนกรรมสิทธิ์ใหสวนราชการโดยไมมีคาตอบแทนและสวนราชการ
ไดใหประชาชนไดประโยชนแจากถนนดังกลาว 
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ทั้งนี้  รายจายตาม  1)  ถึง  8)  ตองเป็นรายจายใหแกกิจการตามโครงการพระราชดําริ  หรือของ
ทางราชการ  หรือองคแการของรัฐบาล  หรือองคแการกุศลสาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  
47  (7) (ข)  แหงประมวลรัษฎากร 

(2)  รายจายเพื่อการศึกษา  ไดแก  รายจายในการบริจาคเงินหรือทรัพยแสินที่จายใหแกหรือเพ่ือ 
กิจการ ดังตอไปนี้ 
         1)  สถานศึกษา  หอสมุดหรือหองสมุด  หรือสถาบันวิจัย  ทั้งนี้เฉพาะของทางราชการ 
         2)  การใหทุนการศึกษาแกนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  เป็นการทั่วไป 
         3)  กระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคแการบริหารราชการสวนทองถิ่น  

เพ่ือสรางสถานศึกษาหอสมุดหรือหองสมุดของทางราชการ 
         4) สถานศึกษาที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  และสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึก      
ษาเอกชน 

(3)  รายจายเพื่อการกีฬา  ไดแก  รายจายในการบริจาคเงินหรือทรัพยแสินใหแกหรือเพ่ือกิจการ  
ดังตอไปนี้ 

         1)  การกีฬาแหงประเทศไทย  เพ่ือสงเสริมการกีฬา   
         2)  คณะกรรมการกีฬาจังหวัด  ที่จัดตั้งตามกฎหมายดวยการกีฬาแหงประเทศไทย  เพ่ือ

สงเสริมกีฬาในจังหวัด 
         3)  กรมพลศึกษาเพ่ือการจัดแขงขันกีฬานักเรียน 
         4)  สมาคมกีฬาสมัครเลนที่ไดรับอนุญาตจากการกีฬาแหงประเทศไทย 

          7.1.4  ค่ารับรองท่ีไม่เป็นตามกําหนดกฎกระทรวง  ไมสามารถนํามาเป็นคาใชจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิ  เวนแตคารับรองดังกลาวเป็นไปตามกําหนดกระทรวง  คือ 
 7.1.4.1  ตองเป็นคารับรองที่เป็นธรรมเนียมประเพณีทางการคา  และตองมีการปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับการคา  กอนหรือหลังการรับรอง  หรือในระหวางการรับรอง 

       7.1.4.2 ตองเป็นคารับรองเฉพาะพึงเห็นวามีการเพิ่มรายได  หรือตัดทอนรายจาย 
        7.1.4.3 ตองเป็นรายจายที่เกี่ยวกับคาอาหาร  คาที่พัก  คาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา  คา
มหรสพ  หรือคาใชจายอยางอ่ืนที่เกี่ยวกับคาใชจายดังกลาวถาเป็นสิ่งของที่มอบใหกับบุคคลมูลคาตองไม
เกิน  2,000  บาท 
        7.1.4.4  รายจายคารับรองตองมีกรรมการ  หรือผูเป็นหุนสวน  หรือผูจัดการหรือผูไดรับ
มอบหมายจากบุคคลดังกลาว  เป็นผูอนุมัติ  หรือสั่งจายคารับรอง  และตองมีใบรับ  หรือหลักฐานของผูรับ
เงินที่จายเป็นคารับรองเวนแตในกรณีที่ผูรับเงินไมมีหนาที่ตองออกไปรับตามประมวลรัษฎากร 
        7.1.4.5  จํานวนเงินคารับรอง  และบริการ  ใหนํามาหักเป็นรายจายได  เทากับ  จํานวนเงิน
ที่ตองจาย  แตรวมกันตองไมเกินรอยละ  0.3  ของยอดรายได  หรือยอดขายที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิ  
กอนหักรายจายในรอบระยะเวลาบัญชี  หรือของจํานวนเงินทุนที่ไดรับชําระแลวถึงวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี แลวแตอยางใดมากกวา รายจายคารับรองตามเกณฑแดังกลาวจะตองไมเกิน 10,000,000 บาท 
         7.1.5 รายจายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน  หรือรายจายในการตอเติม  หรือการเปลี่ยนแปลง  
ขยายออก  หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยแสิน  แตไมใชซอมแซมใหคงสภาพเดิม   

รายจายนั้นอาจแบงออกไดเป็น  2  ประเภท  คือ  รายจายฝุายรายได  (Revenue  
Expenditure)  และรายจายฝุายทุน  (Capital  Expenditure)  ซึ่งรายจายดังกลาวนั้นจะตองวิเคราะหแให
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ชัดวา  เป็นรายจายที่มีความสัมพันธแกับประโยชนแที่ไดรับในปีปใจจุบัน  จึงถือเป็นรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิในปีปใจจุบัน  สวนรายจายฝุายทุนนั้นเป็นรายจายที่จะกอใหเกิดประโยชนแในหลายรอบบัญชี  จึงมี
ลักษณะเป็นทรัพยแสินที่ตองตัดเป็นรายจายในหลายรอบบัญชี  นอกจากนั้น  รายจายฝุายทุนยังเป็นรายจาย
ที่กอใหเกิดสิทธิดวย  เชน  รายจายในการตอเติมอาคาร  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอย  รายจายดังกลาวมีลักษณะ
เป็นรายจายฝุายทุน  จะถือเป็นรายจาย  ในรอบบัญชีไมได  ตองตัดเป็นคาเสื่อมราคา  ถือเป็นรายจายเป็น
รายปี  แตถารายจายเพ่ือซอมแซมทรัพยแสิน  ใหมีสภาพการใชงานไดตามปกติ  ถือเป็นรายจายในรอบบัญชีนั้น 
ๆ ได 
         7.1.6  เบี้ยปรับและหรือเงินเพ่ิมภาษีอากร  คาปรับทางอาญา  ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไมได  ตองเป็นเบี้ยปรับเงินเพ่ิม  หรือคาปรับทางอาญา
ตามประมวลรัษฎากรเทานั้น  ถาเป็นคาปรับตามกฎหมายอ่ืน  ถือเป็นรายจายได  ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ชําระ
หรือพึงชําระ  และภาษีซื้อของบริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เป็นผูประกอบการจดทะเบียน  ตองหาม  
ไมใหถือเป็นรายจาย  เวนแตภาษีที่ไมนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม  (ภาษีซื้อจากรายจายคา
รับรอง) หรือภาษีซื้ออ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
        7.1.7  การถอนเงินโดยปราศจากคาตอบแทนของผูเป็นหุนสวนในหางหุนสวนนิติบุคคล  ขอนี้ใช
บังคับเฉพาะหางหุนสวนนิติบุคคล  เพราะปกติผูเป็นหุนสวนในหางหุนสวนนิติบุคคลตองมีทุนมาลง  ซึ่ง
อาจเป็นเงิน  ทรัพยแสินหรือแรงงาน  ฉะนั้น  เมื่อผูเป็นหุนสวนถอนเงินไปจากหางหุนสวนนิติบุคคล  ผูเป็น
หุนสวนนั้นจะตองใหสวนตอบแทนแกหางหุนสวนนั้นดวย  การถอนเงินจึงถือเป็นรายจายได  เหตุที่มี
ขอกําหนดเชนนี้  เพ่ือปูองกันไมใหมีการถอนทุนหรือถอนกําไรแลวถือเป็นรายจาย  เพราะจะทําใหมีกําไรสุทธิ
นอยลง  ทําใหมีการเลี่ยงภาษี 
         7.1.8 เงินเดือนของผูถือหุน  หรือผูเป็นหุนสวน  เฉพาะสวนที่จายเกินสมควร  ผูเป็นหุนสวน  หรือ
ผูถือหุนในบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  อาจเขาไปเป็นลูกจางทํางานในหนาที่ตางๆ ได ซึ่ง   ผูถือหุน  
หรือผูเป็นหุนสวนเหลานี้  ยอมไดรับเงินเดือนเป็นการตอบแทน  แตถาเงินเดือนที่จายใหผูถือหุน  หรือผูเป็น
หุนสวนเกินสมควรนั้นจะถือเป็นรายจายไมได  เหตุที่มีบทบัญญัติขอนี้  เพ่ือปูองกันการหลีกเลี่ยงภาษีของ
บริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ที่ไมตองการจายเงินปในผล  หรือสวนแบงกําไรจากกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีแลว  ใหกับผูถือหุน  หรือผูเป็นหุนสวนแตจะใชวิธีจายเงินประโยชนแใหกับผูถือหุนหรือผูเป็นหุนสวน  
ในรูปของเงินเดือนในจํานวนที่มาก  เพ่ือนําไปถือเป็นรายจาย  ในการคํานวณกําไรสุทธิ  ทําใหนิติบุคคลนั้น
ไมมีกําไรสุทธิ  และไมตองเสียภาษีนั่นเอง 

 วิธีการที่จะดูวา  เงินเดือนที่จายนั้นเกินสมควรหรือไม  ก็ใหเปรียบเทียบระหวางเงินเดือนของ ผู
เป็นหุนสวน  หรือผูถือหุน  กับพนักงานคนอ่ืนๆ  ที่มิใชผูถื อหุนหรือผูเป็นหุนสวน ที่มีความสามารถ  
ประสบการณแทํางาน  และอายุการทํางานที่ใกลเคียงกัน 
         7.1.9 รายจายที่กําหนดขึ้นเอง  โดยไมมีการจายจริง  หรือรายจายที่ควรจะจายในรอบระยะ เวลา
บัญชีอ่ืน   เวนแตในกรณีที่ไมสามารถจะลงจายในรอบระยะบัญชีใด  อาจลงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปได
รายจายที่กําหนดขึ้นเอง โดยไมมีการจายจริง  เชน  ไมมีการจายเงินเดือนจะลงรายจายคาเงินเดือนไมได  หรือ
จายคาเชาเมื่อปีที่แลวจะมาลงเป็นรายจายในปีปใจจุบันไมได  ยกเวนวารายจายบางกรณีไมสามารถลงจาย
ในรอบบัญชีใดได  เชน  คาใชจายในการดําเนินคดียืดเยื้อหลายปี  แตยังไมมีคําพิพากษาสูงสุด  อาจถือเอา
คาใชจายในการดําเนินคดีที่เกิดขึ้นของแตละปี  มาลงบัญชีเป็นคาใชจายในปีที่คดีความไดมีคําพิพากษาของ
ศาลถึงท่ีสุดแลว 
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 ตัวอย่าง   คําพิพากษาฎีกาที่  3137/2523  คาเชาที่ดินที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี  2508  
และ  2509  แตเนื่องจากปีดังกลาวบริษัทขาดทุนมาก  และผูใหเชายังไมไดทวงถาม  บริษัทจึงนํามา
ลงบัญชีในปี  2510  นั้น  จึงเป็นรายจายที่ควรจะไดจายในรอบระยะบัญชีอ่ืน  แตมิใชกรณีที่ไมสามารถลง
รายจายในรอบระยะเวลาบัญชีอ่ืนได  ตองหามมิใหลงเป็นรายจายตามมาตรา  65  ตรี  (9)  เงินชดเชยที่
บริษัทจะตองจายใหลูกจางท่ีจะเลิกจางเนื่องจากการปิดโรงงานภายในปี  2529  เป็นรายจายซึ่งควรจะจาย
ในรอบระยะเวลาบัญชี  2529  บริษัทจะนํามาถือเป็นรายจายในรอบระยะเวลาบัญชี  2528  ไมได  
(หนังสือ  กด 0502/10450  ลว. 29  สิงหาคม  2528) 
          7.1.10 คาตอบแทนแกทรัพยแสิน  ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเป็นเจาของเอง  และใช เอง  
ไมสามารถบันทึกเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิได  เชน  นาย  ก  และนาง  ข  เป็นหุนสวนกัน  นาย  
ก  นํารถบรรทุก  2  คันมาลงทุน  สวนนาง  ข  นําเงิน  100,000  บาท  มาลงทุนรวมหุนชื่อวา    หาง
หุนสวนจํากัด กข.  ดังนี้แลว  หางหุนสวนจํากัด  กข.  จะจายเงินคาเชารถบรรทุก  2  คันที่นาย  ก  นํามา
ลงทุนเป็นคาใชจายไมไดเพราะรถบรรทุก 2  คัน  เป็นทรัพยแสินของหางหุนสวนจํากัด  กข.  หรือธนาคารที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ  และมีสาขาในเมืองไทย  ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแ  จากสํานักงาน
ใหญในตางประเทศ   จะลงบัญชีเป็นคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรแ  เป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไมได  
เพราะถือเป็นนิติบุคคลเดียวกัน 
          7.1.11  ดอกเบี้ยที่คิดใหสําหรับเงินทุน  เงินสํารองตาง ๆ หรือเงินกองทุน ของตนเองจะนํามาลง
เป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไมได  บทบัญญัตินี้มีลักษณะคลายกันกับ  ม. 65  ตรี(10)  คือเป็นการ
หามไมใหบริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคล  คิดดอกเบี้ยใหกับนิติบุคคลเดียวกัน  เชน  ไมใหนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย  คิดดอกเบี้ยใหกับเงินทุนที่สํานักงานใหญใน
ตางประเทศ  สงมาใหเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
          7.1.12  ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืน  เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุมกันใดๆ  หรือผล
ขาดทุนสุทธิในรอบระยะบัญชีกอน ๆ  เวนแตผลขาดทุนสุทธิยกมา  ไมเกิน  5  ปีกอนรอบระยะเวลาบัญชี
ปใจจุบัน 

ผลเสียหายที่ไดรับการชดเชยจากการประกันภัยแลว  ก็ถือวาไมไดเกิดความเสียหายขึ้นแกนิติ
บุคคลนั้น  ฉะนั้น  จะลงเป็นรายจายไมได  กรณีที่ทรัพยแสินสูญหาย  ซึ่งเป็นผลเสียหายจากการ
ประกอบการ  และนิติบุคคลนั้นประสงคแจะตัดตนทุนที่เหลืออยูของทรัพยแสินนั้นเป็นรายจาย  ถาผลเสียหาย
มากกวาการชดใชผลตางที่เกิดขึ้น  ถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิได  ในทางตรงกันขามกัน  ถามี
มูลคานอยกวาการชดใชผลตางที่เกิดขึ้นถือเป็นรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิ  เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดวย 

ถาผลเสียหายนั้นไมมีการประกันหรือสัญญาคุมภัยใดๆ  ผลตางของตนทุนที่เหลืออยูของทรัพยแสิน
นั้น  ถือเป็นผลเสียหายจากการประกอบกิจการถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิได 

ตัวอย่าง  กรณีอาคารของบริษัทฯ  เกิดเพลิงไหมเสียหายทั้งหมด  โดยบริษัทฯ  ไดทําประกัน
อัคคีภัยไว  ถือไดวาเป็นผลเสียหายอันอาจไดรับกลับคืนเนื่องจากการประกันภัย  เมื่อบริษัทไดรับคาสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย  หากคาสินไหมทดแทนมากกวาผลเสียหายผลตางถือเป็นรายไดที่บริษัทฯ  
ตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา  65  แหงประมวลรัษฎากร  แตถา
หากผลเสียหายมากกวาคาสินไหมทดแทน  ผลตางถือเป็นผลเสียหายที่บริษัทฯ  มีสิทธินํามาหักเป็น
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี  (12)  แหง
ประมวลรัษฎากร  (หนังสือ  กค  0706/2521  ลว.  21  ตุลาคม  2547) 
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สวนผลขาดทุนของปีกอนยกมาไมเกิน  5  ปี  ถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิในปีปใจจุบัน  
โดยผลขาดทุนดังกลาวจะตองคํานวณตามเงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  (ม.65 ทวิ 
และ 65 ตรี) 

ผลขาดทุนสุทธิของปีหนึ่งจะยกยอดไปหักกําไรสุทธิของปีตอๆ ไปไดเพียง  5  ปี  ถายังหักไมหมดก็
ตองตัดทิ้ง  จะยกยอดไปหักเกิน  5  ปีไมได  ผลขาดทุนจะตองหักลบกําไรสุทธิที่มีอยู  หลังจากปีที่มีผล
ขาดทุนเสียกอน  หากยังมีผลขาดทุนสุทธิเหลืออยูอีก  ก็ยกไปหักกําไรสุทธิปีถัดไปได  แตตองไมเกิน  5  ปี  
การหักกลบดังกลาวควรใชหลักขาดทุนกอนหักกอน 
 7.1.13  รายจายซึ่งมิใชรายจาย เพ่ือการหากําไร  หรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะของนิติบุคคล นั้น
จะตองพิจารณาขอเท็จจริงวาตามสถานประกอบการธุรกิจนั้นๆ  ควรมีรายจายดังกลาวหรือไม  กลาวคือ 
รายจายตองสอดคลองกับลักษณะการประกอบการธุรกิจ ซึ่งตองพิจารณาเป็นกรณีไป เชน นิติบุคคลทํา
ธุรกิจเดินรถรับ-สงผูโดยสารระหวางจังหวัด คาน้ํามัน อากาศยาน ไมใชรายจายเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ  
รายจายเพ่ืออุดหนุนพรรคการเมือง  จะเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไมได 
          7.1.14  รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ  บทบัญญัตินี้จะเกี่ยวของกับ
นิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญหรือสาขาในตางประเทศ    มีคาใชจายแลวเฉลี่ยใหเป็นคาใชจายของสาขาใน
ประเทศไทยซึ่งรายจายที่โอนเฉลี่ยใหเป็นคาใชจายของสาขาในประเทศไทย  ตองพิสูจนแใหไดวาเป็น
คาใชจายในประเทศไทยโดยเฉพาะ  มิฉะนั้นคาใชจายดังกลาว จะถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
ไมได 
          7.1.15 คาซื้อทรัพยแสิน และรายจายเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายทรัพยแสินในสวนที่เกินปกติ  โดยไมมี
เหตุอันสมควร  การซื้อสินคาดวยราคาสูงเกินปกติ  ทําใหตนทุนขายสูง  กําไรต่ํา  หรือถาซื้อทรัพยแสินใน
ราคาสูง  ทําใหหักคาเสื่อมราคาไดมาก  กําไรสุทธิจะต่ําทําใหตองเสียภาษีนอย  เป็นวิธีที่สามารถหลบเลี่ยง
ภาษีได  ฉะนั้นราคาซื้อสินคาหรือทรัพยแสินในสวนที่เกินปกติ  โดยไมมีเหตุผลอันสมควรไมสามารถถือเป็น
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิได  คําวาสูงกวาปกติโดยไมมีเหตุอันสมควร  ตองพิจารณาขอเท็จจริงแตละ
เรื่องไป 
         7.1.16 คาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ทํา ทรัพยากร ธรรมชาติ
เป็นของรัฐ  การที่บุคคลจะเขาไปทําประโยชนแในทรัพยากรของรัฐจะตองจายเงินคาธรรมเนียมและไดรับ
อนุญาตเสียกอน  คาธรรมเนียมที่จายอาจเรียกชื่อตางกันไป  เชน  คาภาคหลวง  กรณีไดรับอนุญาตใหเขา
ไปขุดแร  ซึ่งคาธรรมเนียมที่จายใหรัฐบาลสามารถตัดเป็นคาใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดอยูแลวแต
เมื่อมีการใชประโยชนแในทรัพยากรธรรมชาติ ยอมทําใหทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียไปเรื่อยๆ  คา
ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสีย  หรือสูญสิ้นไป  จากการถูกนําไปใชประโยชนแตางๆ จะนํามาหักเป็นรายจาย
อีกไมได 
          7.1.17 คาของทรัพยแสิน  นอกจากสินคาที่ตีราคาต่ําลง  ทรัพยแสินตางๆ  นอกจากสินคาและ
ทรัพยแสินที่มีคาเป็นเงินตราตางประเทศ  ซึ่งตองตีราคาเป็นเงินไทยแลว  หามมิใหตีราคาต่ําลง  แลวนํา
ผลตางของราคานั้นมาเป็นคาใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิเนื่องจากลักษณะดังกลาวเป็นการแสดงราคา
ต่ําลงโดยที่ยังมิไดมีการจําหนายทรัพยแสินออกไปจริงๆ จึงตองหาม  ไมสามารถถือเป็นรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิ 
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          7.1.18  รายจายซึ่งพิสูจนแไมไดวาใครเป็นผูรับ  ปกติรายจายที่จะนํามาบันทึกเป็นคาใชจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิ  ตองมีหลักฐานแสดงปรากฏชัดวาผูรับเป็นใคร  เป็นรายจายอะไร  ถารายจายใดก็ตามไม
มีหลักฐานใดๆ วาใครเป็นผูรับยอมไมสามารถนํามาหักเป็นคาใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิได 
 ตัวอย่าง   คําพิพากษาฎีกาที่  2735/2532  เมื่อใบรับเงินไมปรากฏชื่อ  ที่อยูของผูรับเงิน  แมจะ
ยืนยันวาจายเงินไปจริง  ทั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแลวก็หามีผลลบลางบทบัญญัติของกฎหมายไมถือ
เป็นรายจายที่ตองหามมิใหถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา  65  ตรี  (18)  แหงประมวล
รัษฎากร 
 คําพิพากษาฎีกาที่  2213/2535  บริษัทจายเงินคาบริการใหแกเจาหนาที่ศุลกากรและไดลงบัญชีไว  
แตมิไดระบุวาจายใหแกผูใด  คาใชจายดังกลาวจึงเป็นรายจายที่บริษัทพิสูจนแไมไดวาใครเป็นผูรับ 
          7.1.19  รายจายใดๆ ที่ไดกําหนดจายจากผลกําไรที่ไดเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแลว  รายจาย
ใดๆ  ก็ตามท่ีมีการกําหนดระเบียบการจายไวอยางชัดเจน  ไมวาบริษัทจะไดกําไรหรือขาดทุนก็ตามถือเป็น
รายจายได  แตถาเป็นการกําหนดรายจายหลังจากปิดบัญชีและบริษัททราบกําไรสุทธิแลวถือเป็นรายจาย
ไมได 
          7.1.20  รายจายที่มีลักษณะทํานองเดียวกับที่ระบุ  (1)  ถึง (19)  ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา   
         7.2  การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยแสิน  ใหหักไดตามหลักเกณฑแ  วิธีการ  เงื่อนไข  
และอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 7.2.1  ในการหักคาเสื่อมราคาของทรัพยแสิน  เมื่อไดใชวิธีการทางบัญชี วิธีใดแลวใหใชตลอดไป  
จะเปลี่ยนแปลงได  ก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี 
 7.2.2  อัตราการหักคาเสื่อมราคาคิดเป็นรอยละของมูลคาตนทุนตามประเภทของทรัพยแสินดังนี้ 

การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาจะตองไมเกินอัตรารอยละของมูลคาตนทุน  ตามประเภทของ
ทรัพยแสินดังตารางที่ 10-1 

ตารางท่ี 10-1 ร้อยละของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร 
ประเภททรัพย์สิน ร้อยละ 

1.  อาคาร  
          -  อาคารถาวร 
          -  อาคารชั่วคราว 

 
5 

100 

2.  ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได 5 
3.  ตนทุนเพ่ือการไดมาซึ่งสิทธิการเชา 
     3.1  กรณีไมมีหนังสือสัญญาเชา หรือมีหนังสือสัญญาเชาที่มีขอกําหนด
ใหตออายุการเชาไดโดยเงื่อนไขในการตออายุนั้นเปิดโอกาสใหตอ ๆ ไป 
     3.2  กรณีมีหนังสือสัญญาเชาไมมีขอกําหนดใหตออายุการเชาไดหรือมี
ขอกําหนดใหตออายุการเชาไดเพียงระยะเวลาอันจํากัด 

 
10 

100  หารดวยจํานวน 
ปีอายุการเชาและอายุ

ที่ตอไดรวมกัน 
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4.  ตนทุนเพ่ือการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี  สตูร  กู฿ดวิลลแ  เครื่องหมาย
การคา สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต  สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  หรือสิทธิ
อยางอ่ืน 
     4.1  กรณีไมจํากัดอายุการใช 
     4.2  กรณีจํากัดอายุการใช  
 

 
 
 

10   
100  หารดวยจํานวน

ปีอายุการใช 

5.  ทรัพยแสินอยางอ่ืน  ซึ่งโดยสภาพของทรัพยแสินนั้นสึกหรอหรือเสื่อมราคา
ไดนอกจากที่ดินและสินคา 

 
20 

 
 7.2.3 การหักคาเสื่อมราคาใหคํานวณตามสวนเฉลี่ยแหงระยะเวลาที่ไดรับทรัพยแสินนั้นมาใหแตละ
รอบบัญชีเชน  ซื้อรถยนตแราคา  100,000  บาทคิดคาเสื่อมราคา 20 %  เมื่อ 1 กรกฎาคม 2543 หักคา
เสื่อมราคาในรอบบัญชี ปี 2543 100,000  (20/100)  (6/12)  = 10,000 บาท 
 7.2.4 การหักคาเสื่อมราคารถยนตแนั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน  10 คน  หักคาสึกหรอไดจาก
มูลคาตนทุน  สวนที่ไมเกิน 1,000,000  บาท  ฉะนั้นหลังจากหักคาเสื่อมราคาครบถวนแลวจะเหลือมูลคา
รถยนตแ  สวนที่เกิน  1,000,000  บาท  อยูในบัญชีรถยนตแเทากันทุกปี  จนกวาจะมีการจําหนายออกไป 
             7.2.5  นอกจากขอ  (7.2.4 )  การหักคาเสื่อมราคาจะหักจนหมดมูลคาทรัพยแสินนั้นไมได  อยาง
นอยตองเหลือมูลคาของทรัพยแสินนั้นไว  1  บาท  ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวายังมีทรัพยแสินชิ้นนี้อยู  จะได
ปูองกันมิใหกําไรสุทธิที่คํานวณไดต่ํากวาความเป็นจริง  ในสวนของเจาของทรัพยแสินเอง  เมื่อมีการ
ซอมแซม  รายการซอมแซมทรัพยแสินสามารถบันทึกเป็นคาใชจายการคํานวณกําไรสุทธิได 
 7.2.6  การหักคาสึกหรอ หรือคาเสื่อมราคาของทรัพยแสินที่ไดมาจากการเชาซื้อ หรือซื้อขายเงินผอน  
ใหหักไดตามราคาของทรัพยแสิน  ซึ่งเป็นราคาที่ชําระทั้งหมดตามสัญญาเชาซื้อ หรือซื้อขายเงินผอน  แตคา
เสื่อมราคาที่หักจะตองไมเกินคาเชาซื้อ  หรือเงินผอนชําระในงวดบัญชีนั้น 

7.2.7 การตีราคาทรัพยแสินเพ่ิมขึ้นตาม ม.65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากรและราคาที่ตีเพ่ิมนั้น 
ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิโดยไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายใดๆ ใหหักคาเสื่อมราคาไดจากราคา
สวนที่ตีเพ่ิมข้ึนของทรัพยแสินนั้นนับแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ตีราคาเพ่ิมข้ึน 
       7.3  การตีราคาทรัพย์สิน 

 ทรัพยแสินอื่นนอกเหนือจากสินคา  ใหถือตามราคาท่ีพึงซื้อทรัพยแสินนั้นไดตามปกติ  และในกรณีที่
มีการตีราคาทรัพยแสินเพิ่มขึ้นหามมิใหนําราคาท่ีตีเพ่ิมข้ึน  มารวมคํานวณกําไรสุทธิหรือ  ขาดทุนสุทธิ  สวน
ทรัพยแสินรายการใดมีสิทธิหักคาสึกหรอ  และคาเสื่อมราคาก็ใหหักคาสึกหรอ  และคาเสื่อมราคาในการ
คํานวณกําไรสุทธิ     หรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑแ  วิธีการเงื่อนไข  และอัตราเดิมที่ใชอยูกอนตีราคา
ทรัพยแเพิ่มขึ้น  โดยใหหักเพียงเทาที่ระยะเวลาและมูลคาตนทุนที่เหลืออยูสําหรับทรัพยแสินนั้นเทานั้น 
 การตีราคาทรัพยแสินใหเพ่ิมขึ้น  เพ่ือแสดงราคาทรัพยแสินนั้นๆ  ตามราคาตลาดซึ่งอาจมีราคา
เพ่ิมข้ึน  สามารถทําไดแตหามมิใหนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิ  หรือขาดทุนสุทธิ 
         7.4  ในกรณีโอนทรัพย์สิน  ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงิน  โดยไม่มีค่าตอบแทน  คาบริการหรือ
ดอกเบี้ย  หรือมีคาตอบแทน  คาบริการ หรือดอกเบี้ย  ต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเจา
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พนักงานประเมิน  อาจประเมินคาตอบแทน  คาบริการ  หรือดอกเบี้ยนั้น ตามราคาตลาด  ในวันที่โอน 
ใหบริการ  หรือใหกูยืม  เพื่อนํามาคํานวณกําไรสุทธิ  หรือขาดทุนสุทธิ 
         7.5  เงินตรา  ทรัพย์สิน  หรือหนี้สิน  ซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่ในวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  ใหคํานวณคาหรือราคาเป็นเงินตราไทยดังนี้ 
 7.5.1  กรณีบริษัท  หรือ  หางหุนสวนนิติบุคคลนอกจาก (2) ใหคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพยแสินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยแรับซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย  ได
คํานวณไวและใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยแขาย  
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว 
 7.5.2 กรณีธนาคารพาณิชยแ  หรือ  สถาบันการเงินอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา  ทรัพยแสินหรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อ  และอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชยแที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว  “เงินตรา  ทรัพย์สิน  หนี้สิน  ซึ่งมีค่าหรือ
ราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมา  หรือจ่ายไป  ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  ให้คํานวณค่า  
หรือราคาเป็นเงินไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้น”  
         7.6  การตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  ใหคํานวณตามราคาทุน  
หรือราคาตลาด  แลวแตอยางใดจะนอยกวา  และใหถือราคานี้เป็นราคาสินคา เหลือยกมา  สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีใหมดวย 
         7.7  การคํานวณราคาทุนสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ นั้นเจาพนักงานประเมินมีอํานาจ
ประเมินโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินคาประเภทและชนิดเดียวกันที่สงเขาในประเทศอ่ืน 
 บทบัญญัติขอนี้ปูองกันการหลบเลี่ยงภาษีโดยนิติบุคคลที่สั่งสินคาเขามาจากตางประเทศในราคาที่
สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งจะทําใหมีกําไรนอยและเสียภาษีนอยจึงใหอํานาจเจาพนักงานประเมินมีอํานาจ
ประเมินราคาแทจริงได 
         7.8  ถ้าราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ  ใหคํานวณเป็นเงินตราไทยตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในทองตลาดของวันที่ไดสินคานั้นมา  เวนแตเงินตราตางประเทศนั้นจะแลกไดในอัตราทาง
ราชการก็ใหคํานวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น 
         7.9  จําหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้  จะกระทําไดตามหลักเกณฑแ  วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนด  โดยกฎกระทรวง  แตถาไดรับชําระหนี้ในรอบบัญชีใด  ใหนํามาคํานวณเป็นรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น  หนี้สูญรายใด  ไดนํามาคํานวณเป็นรายไดแลว  หากไดรับชําระในภายหลังก็มิใหนํามา
คํานวณเป็นรายไดอีก   
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี  186 (พ.ศ. 2534) 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

แกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20)  พ.ศ.2513  และมาตรา  65  ทวิ(9)  แหงประมวลรัษฎากรซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่ 25)  พ.ศ. 2552  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

ขอ  1 ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่ 181  (พ.ศ. 2532)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  วา
ดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

ขอ 2  การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหกระทําได  ตาม
หลักเกณฑแ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 3  ขอ 4  ขอ 5  ขอ 6  และขอ 7  

ขอ  3   หนี้สูญที่จะจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ตองเป็นหนี้ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
             (ก)  ตองเป็นหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ  หรือหนี้ที่ได
รวมเป็นเงินไดในการคํานวณกําไรสุทธิ  ทั้งนี้  ไมรวมถึงหนี้ที่ผูเป็น  หรือเคยเป็นกรรมการหรือหุนสวน
ผูจัดการเป็นลูกหนี้  ไมวาหนี้นั้นจะเกิดขึ้นกอนหรือในขณะที่ผูนั้นเป็นกรรมการหรือหุนสวนผูจัดการ 
             (ข)  ตองเป็นหนี้ที่ยังไมขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจงที่สามารถฟูองลูกหนี้ได 

ขอ  4   การจําหนายหนี้สูญจากบัญชี  ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวนเกิน      
500,000  บาท  ขึ้นไป  ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
             (1)  ไดติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี  โดยมีหลักฐานการติดตามทวง
ถามอยางชัดแจงและไมไดชําระหนี้  โดยปรากฏวา 

(ก)  ลูกหนี้ถึงแกความตาย  เป็นคนสาบสูญ  หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและไมมี
ทรัพยแสินใดๆ  จะชําระหนี้ได 

(ข)  ลูกหนี้เลิกกิจการ  และมีหนี้ของเจาหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยแสินทั้งหมด
ของลูกหนี้อยูในลําดับกอนเป็นจํานวนมากกวาทรัพยแสินของลูกหนี้ 

(2)  ไดดําเนินการฟูองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้ราย
อ่ืนฟูองในคดีแพง  และในกรณีนั้น ๆ  ไดมีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลว  แตลูกหนี้ไมมีทรัพยแสินใดๆ  จะ
ชําระหนี้ได หรือ 

(3) ไดดําเนินการฟูองลูกหนี้ในคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก
เจาหนี้รายอ่ืนฟูองในคดีลมละลายและในกรณีนั้น ๆ  ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคําสั่ง
เห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น  หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเป็นบุคคลลมละลายและไดมีการแบง
ทรัพยแสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว 

ขอ  5   การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมี 
จํานวนไมเกิน  500,000   บาท  ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ไดดําเนินการตามขอ 4 (1) แลว 
(2) ไดดําเนินการฟูองลูกหนี้ในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําฟูองนั้นแลวหรือไดยื่น คําขอ

เฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟูองในคดีแพงและศาลไดมีคําสั่งรับคําขอนั้นแลว หรือ 
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(3) ไดดําเนินการฟูองลูกหนี้ในคดีลมละลายและศาลไดมีคําสั่งรับคําฟูองนั้นแลว      หรือได
ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ถูกเจาหนี้รายอื่นฟูองในคดีลมละลาย  และศาลไดมีคําสั่งรับคําขอรับชําระหนี้
นั้นแลว 

ในกรณีตาม  (2) หรือ (3)  กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลผูเป็นนเจาหนี้ตองมีคําสั่งอนุมัติใหจําหนายหนี้นั้นเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ภายใน  30  วันนับแต
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

ขอ  6  การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของธนาคาร  หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพยแ  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ  ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมี
จํานวนไมเกิน  200,000  บาท  ใหกระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑแในขอ  4  หรือ  5  ถา
ปรากฎวาไดมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดชําระหนี้  และหาก
จะฟูองลูกหนี้จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ 
             ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับสําหรับการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลอ่ืนที่มิใชธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกลาว ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แตละรายมีจํานวน
ไมเกิน  100,000  บาทดวย 
 ขอ  7  หนี้ของลูกหนี้รายใดที่เขาลักษณะตามขอ 3  และไดดําเนินการตองขอ 4 ขอ 5  หรือขอ 6 
ครบถวนแลวในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  เวนแตกรณีตามขอ 5 (2)  และ (3)  ใหถือเป็นรายจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ศาลไดมีคําสั่งรับคําฟูอง  คําขอเฉลี่ยหนี้หรือคําของรับชําระหนี้แลวแตกรณี 
 ขอ  8  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ 31 
ธันวาคม  พ.ศ  2534 เป็นตนไป 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               262                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

                                                                       ใหไว  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2534 
                       นายวีรพงษแ   รามางกูร 
                                 รัฐมนตรีชวยวาการฯ  รักษาการแทน 
                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
   (ร.จ.  เลม  108  ตอนที่  194  วันที่  7  พฤศจิกายน  2534) 
 
         7.10 บริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแต่ไม่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ไดรับเงินปในผลจากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  กองทุนรวม  หรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม  
หรืออุตสาหกรรม  และเงินสวนแบงกําไรที่ไดรับจากกิจการรวมคา   ใหนําเงินปในผล  หรือสวนแบงกําไร
คํานวณเป็นรายไดเพียงกึ่งหนึ่ง 
  เงินปในผล  หรือสวนแบงกําไร  ที่ไดรับการยกเวนไมถือเป็นรายได  ในการคํานวณกําไรสุทธิ  ถา
ผูรับเป็น 

(1)  บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศ
ไทย 

(2)  บริษัทจํากัดนอกจาก  ขอ (1) ซึ่งถือหุนในบริษัทจํากัดผูจายเงินปในผลไมนอยกวารอยละ 25 
ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียจงในบริษัทจํากัดผูรับเงิน  และบริษัทจํากัดผูจายเงินปในผลไมไดถือหุนใน
บริษัทจํากัดผูรับเงินปในผลไมวาทางตรงหรือทางออม  การยกเวนดังกลาวมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัท
จํากัดหรือบริษัทจดทะเบียนมีเงินไดที่เป็นเงินปในผล  และเงินสวนแบงกําไรดังกลาว  โดยถือหุนหรือหนวย
ลงทุนที่กอใหเกิดเงินปในผล  และเงินสวนแบงกําไรนั้นไว  ไมถึง  3  เดือน นับแตวันที่ไดรับหุนหรือหนวย
ลงทุนนั้นมาจนถึงวันที่มีเงินได   หรือไดโอนไปกอน  3  เดือน  นับแตวันที่มีเงินได 
         7.11  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี  ณ  ที่จ่าย ไวตามกฎหมายวาดวยภาษีเงิน
ไดปิโตรเลียมใหนํามาคํานวณเป็นรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย  ตามกฎหมายดังกลาว 

บริษัทที่ไดรับสัมปทานใหขุดเจาะน้ํามันจะตองใชเงินลงทุนมากจึงตองระดมทุนโดยการกูยืมจาก
บริษัทอ่ืน และเม่ือบริษัทผูกูยืมซึ่งตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียมจายดอกเบี้ยใหกับ
บริษัทผูใหกู  จะหักภาษี  ณ  ที่จายไว  บริษัทผูใหกูยืมจะนําเงินที่เหลือหลังจากถูกหักภาษี ณ  ที่จายแลว
นํามาคํานวณเป็นรายได   
         7.12 เงินปันผล  หรือส่วนแบ่งของกําไร  ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี  ณ ที่จายตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปิโตรเลียม  ใหนํามาคํานวณเป็นรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตาม
กฎหมาย  บริษัทตางๆ  ที่ตองการลงทุน  โดยการเขามาซื้อหุนในบริษัทที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมเมื่อ
ไดรับเงินปในผลจากบริษัทผูจายยอมถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปิโตรเลียม  ให
บริษัทไดรับเงินปในผลนําเงินปในผล  หรือสวนแบงผลกําไรที่ไดรับหลังหักภาษีไว  ณ  ที่จายมาคํานวณเป็น
รายไดเพ่ือเสียภาษีตอไป  แตถาบริษัทผูไดรับเงินปในผลและบริษัทผ็จายเงินปในผลเขาหลักเกณฑแตามมาตรา 
65 ทวิ (10) ยอมไดรับประโยชนแตามหลักเกณฑแดังกลาว  
         7.13  มูลนิธิหรือสมาคม  ซึ่งประกอบกิจการซึ่งมีรายได้  ไมตองนําเงิน  คาลงทะเบียนหรือคา
บํารุง  ที่ไดรับจากสมาชิก  หรือเงิน  หรือทรัพยแสินที่ไดรับจากการรับบริจาค  หรือจากการใหโดยเสนหา  
แลวแตกรณีมารวมคํานวณเป็นรายได 
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    มูลนิธิหรือสมาคม  ที่มิไดรับประกาศใหเป็นองคแการสถานกุศลสาธารณะ  จะตองเสียภาษีจาก
ฐานของรายรับกอนหักรายจาย  แตรายไดที่จะเป็นฐานภาษีนั้นตองมิใชรายรับที่ระบุใน  ม.65  ทวิ (13)   
ตัวอย่าง   
สมาคมศิษยแเกามหาวิทยาลัยราชภัฎ มีรายไดในปี  2544  ดังนี้ 
         1. คาบํารุงที่รับจากสมาชิก   100,000  บาท 
          2. ไดรับบริจาคเงินสด    200,000  บาท 
          3. รายไดจากการขายบัตรงานคอนเสิรแต  300,000  บาท 
รายจายประกอบดวย 
          1. คาน้ํา  คาไฟ  คาเชา      30,000  บาท 
          2. เงินเดือน       10,000  บาท 
           3. คาจางนักดนตรี    150,000  บาท 
  รายไดรับจากการขายบัตรคอนเสิรแตพียงอยางเดียวที่นํามาเสียภาษีเป็นอัตรารอยละ  2  ของ
รายได  (เงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40 (8) คํานวณไดโดย  300,000 x (2/100) = 6,000  บาท 
         7.14  ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล   ที่ เป็นผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดรับหรือพึงไดรับ  และภาษีมูลคาเพ่ิมที่มิใชภาษีตาม  มาตรา  82/16  ซึ่งไดรับคืนที่จาก
การขอคืนตามหมวด 4 ไมตองนํามาคํานวณเป็นรายได 
    มาตรา  82/16  การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบการที่มีรายรับเกิน  600,000  บาท  แต
ไมเกิน 1,800,000  บาทตอปี  ผูประกอบการที่จดทะเบียนประเภทนี้ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ  
1.5  ของยอดรายรับกอนหักรายจายและไมมีสิทธิออกใบกํากับภาษี  (ปใจจุบันไดถูกยกเลิกไป) 
8 การคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิใหเสีย  2  ครั้งในรอบบัญชีกลาว  คือ  การเสีย
ภาษีครึ่งรอบบัญชี  สําหรับกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายใน  6  เดือน  และเสียภาษีเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง
การเสียภาษีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะเสียจากฐานกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงานใน  1  
รอบระยะเวลาบัญชี 

8.1  สําหรับการเสียภาษีครึ่งรอบบัญชี  มีแนวปฏิบัติ  2  วิธี  คือ 
       8.1.1  ตามมาตรา 67 ทวิ กลาววาใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจากที่กลาวใน (2) 

ใหจัดทํางบประมาณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  ซึ่งไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทํา  หรือจะ
ไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแลวใหคํานวณและชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไร
สุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และเพ่ือปูองกันการประมาณการ  กําไรสุทธิต่ําเกินค วามจริงจึงไดมี
บทบัญญัติไวใน  มาตรา  67  ตรี  ถึงการปูองกันปใญหาดังกลาว  โดยกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล  ไมยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา  67  ทวิ (1) หรือยื่นรายการและชําระภาษีโดยแสดงประมาณ
การกําไรสุทธิขาดไปเกินรอยละ  25  ของกําไรสุทธิ ซึ่งไดจากกิจการกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  โดย
ไมมีเหตุผลอันสมควรบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ  20  ของจํานวนเงิน
ภาษีที่ตองชําระ  หรือกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นหรือของภาษีที่ชําระ
ขาดแลวแตกรณี 

        8.1.2  คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากกําไรสุทธิของรอบ
ระยะเวลา 6  เดือน  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตองเสียภาษีโดยการคํานวณกําไรสุทธิของผลการ
ดําเนินในระยะเวลาครึ่งรอบบัญชี  ไดแก 
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   8.1.2.1 บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย 
 8.1.2.2  ธนาคารพาณิชยแตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชยแ 
 8.1.2.3 บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพยแ  หรือบริษัทฟองซิเอรแตามกฎหมายวาดวย

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ  หลักทรัพยแ  และธุรกิจฟองซิเอรแ 
 8.1.2.4 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามหลักเกณฑแ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดี

กรมสรรพากรไดกําหนดการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจากฐานกําไรสุทธิ 
 8.2  การเสียภาษีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
         เมื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดดําเนินงานครบรอบระยะเวลาบัญชีแลว  ผลการ
ประกอบการจะมีกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  ก็จะปรากฏในงบกําไรขาดทุน  ถามีผลกําไรสุทธิใหนํากําไร
สุทธิคูณดวยอัตราภาษี  จะไดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่พึงชําระถามีผลขาดทุนสุทธิ  ไมตองเสียภาษ ี
         อนึ่ง  การบันทึกของบัญชีของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสวนใหญแลวจะบันทึกตาม
หลักบัญชีทั่วไป  โดยไมไดคํานึงถึงหลักเกณฑแที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร  ดังนั้น  จึงทําการปรับปรุง
กําไรสุทธิตามหลักบัญชีทั่วไป  ใหเป็นกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑแที่กําหนดไวในประมวล
รัษฎากร 
        8.3  การยื่นแบบรายการชําระภาษี 

 8.3.1  การเสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กําหนดยื่นรายการภายใน  2  เดือน  นับจากวัน
สุดทายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  โดยใชแบบ  ภ.ง.ด. 51 

 8.3.2  การเสียภาษีสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กําหนดยื่นแบบรายการภายใน 150 วัน นับแตวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี  โดยใชแบบ  ภ.ง.ด. 50 
         ตัวอย่าง  บริษัท  ชลวิชญแ  จํากัด  จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแตไมจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแ  
ประกอบธุรกิจ  ประกันภัยและขายสินคามีผลการดําเนินงานในรอบ  6  ปีที่ผานมา  ดังนี้ 
 ปี  2537   ขาดทุนสุทธิ     500,000  บาท 
 ปี  2538   กําไรสุทธิ              2,500,000  บาท 
 ปี  2539   ขาดทุนสุทธิ              2,000,000  บาท 
 ปี  2540   กําไรสุทธิ              1,000,000  บาท 
 ปี  2541   กําไรสุทธิ              1,000,000  บาท 
 ปี  2542   ขาดทุนสุทธิ             500,000  บาท 
 ในปีภาษี  2543  บริษัทมีกําไรสุทธิ  6,000,000  บาท  โดยมีรายรับรายจายบางรายการปรากฏ
อยูในงบกําไรขาดทุน  ดังนี้ 

1.  บริษัทรับเบี้ยประกันชีวิต  5  ลานบาท โดยตั้งเป็นสํารองเบี้ยประกันไว  40 %  ของเบี้ยประกัน
ที่ไดรับ  และบันทึกสํารองเบี้ยประกันชีวิต  เป็นรายจายเต็มจํานวน  บริษัทรับเบี้ยประกันอัคคีภัยจาก
โรงงานอุตสาหกรรม  6  ลานบาท  ในปี  2542  และตั้งเป็นสํารองเบี้ยประกันภัย  40 %  ของเบี้ยประกัน
ที่ไดรับเพ่ือบันทึกเป็นคาใชจายใน  ปี  2542  ปรากฏวาในปีเดียวกันบริษัทไดจายเงินใหผูเอาประกัน  80  
ลานบาท  เนื่องจากโรงงานถูกไฟไหม  ดังนั้นในปี  2543  บริษัทจึงไมไดโอนเงินสํารองเบี้ยประกันภัยกลับ
เป็นรายได 

2.  บริษัทไดรับเงินปในผลจากกองทุนรวม  300,000  บาทในปี  2543 บริษัทไมไดบันทึกเป็น
รายได 
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3.  บริษัทตอเติมอาคาร  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยเป็นเงิน  1,000,000  บาทเมื่อ  1  กรกฎาคม  
2543   บริษัทไดบันทึกบัญชีเป็นรายจายคาซอมแซม  1,000,000  บาท 

4.  บริษัทบันทึกสินคาคงเหลือปลายงวดตามราคาทุน  7,000,000  บาท  ในขณะที่ราคาตลาด  
6,500,000  บาท 

5.  บริษัทบันทึกรายจาย  เนื่องจากการไปทัศนาจรของกรรมการบริหาร  500,000  บาท 
6.  รายจายคารับรอง  100,000  บาท  ที่บริษัทบันทึกไว  ประกอบดวยคาอาหาร  30,000  บาท      

คารักษาพยาบาล  40,000  บาท  คาเครื่องดื่ม  10,000  บาท  คาใชจายเกี่ยวกับกีฬา  20,000  บาท 
7.  บริษัทบริจาคเงินใหกองทุนสิ่งแวดลอม  180,000  บาท  บริจาคใหการกีฬาแหงประเทศไทย  

500 บาท บริจาคใหพรรคการเมือง 100,000 บาท บริจาคเงินใหมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพ่ือเป็นทุนการศึกษา  
2,000  บาท  และไดบันทึกเป็นรายจายหมดทุกรายการ 
         วิธีปรับปรุงกําไรสุทธิ  เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดําเนินการดังนี้   
  กําไรสุทธิตามหลักบัญชีโดยทั่วไป  (ปรากฏในงบกําไรขาดทุน)   6,000,000  บาท 
บวก 1.  สํารองเบี้ยประกันอัคคีภัยในปี  2542    2,400,000 
 2.  เงินปในผลจากกองทุนรวม       150,000 
 3.  คาตอเติมอาคาร     1,000,000 
 4.  คาใชจายในการไปทัศนาจรของกรรมการบริหาร    500,000 
 5.  คารับรอง (คารักษาพยาบาล)         40,000 
 6.  รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ (กองทุนสิ่งแวดลอม)    180,000 
 7.  รายจายเพื่อการศึกษาหรือกีฬา (การกีฬาแหงประเทศไทย 
  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ)           2,500 
 8.  บริจาคเงินใหพรรคการเมือง       100,000 
หัก 1.  คาเสื่อมราคาของอาคารที่ตอเติม        25,000 
 2.  บันทึกสินคาปลายงวดสูงทําใหตนทุนขายต่ํา     500,000 
 3.  ผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกิน  5  รอบ     500,000 
 กําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะและเพ่ือ 
 การศึกษาหรือกีฬา     9,347,500 
หัก รายจายเพื่อการศึกษาหรือกีฬา           2,500 
 กําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ  9,345,000 
หัก รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ       180,000 
 กําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร    9,165,000 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล  9,165,000 x 20/100   1,833,000  บาท 
คําอธิบาย 
 1.  รายการที่  1  เบี้ยประกันชีวิตรับมา  5  ลานบาท  ตั้งเป็นสํารองเบี้ยประกันและถือเป็นรายจาย
ไดไมเกิน  65%  ของเบี้ยประภัยที่ไดรับ  บริษัท  ชลวิชญแ  จํากัด  ตั้งสํารองเบี้ยประกันและถือเป็น
รายจาย  40%  ของเบี้ยประกันที่ไดรับไมตองหามตาม  มาตรา  65  ตรี (1)จึงไมตองมีการปรับปรุง
รายการนี้ 
 2.  รายการที่ 2 เบี้ยประกันภัยอ่ืน  บริษัทตั้งเป็นสํารองและถือเป็นรายจายไดไมเกิน  40%  ของ
เบี้ยประกันที่ไดรับและถือเป็นรายจายในปี  2542 (จํานวน 40% x 6,000,000 = 2,400,000 บาท)  และ
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เงินสํารองดังกลาวบริษัทยังไมโอนกลับเป็นรายไดในปี  2543  จึงทํากําไรสุทธิต่ํากวาความจริงจึงตอง
ปรับปรุงโดย  บวกกลับเขากําไรสุทธิ  สําหรับเงินที่บริษัทจายใหผูเอาประกัน  80  ลานบาท  สามารถ
บันทึกเป็นรายจายในปี  2542  ไดอยูแลว  ม.65 ตรี (1) 
 3.  รายการที่  3  บริษัท  ชลวิชญแ  ไมไดจดทะเบียนไวกับตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย   เงินปใน
ผลจากกองทุนรวมที่ไดรับตองนํามาบันทึกเป็นรายไดครึ่งหนึ่งของเงินปในผลที่ไดรับ (150,000 บาท)  เพ่ือ
คํานวณกําไรสุทธิจึงตองปรับปรุงโดยการบวกคืนกําไรสุทธิเพ่ือใหไดกําไรสุทธิถูกตองรัษฎากร  ม .65  ทวิ
(10) 
 4.  การตอเติมอาคารเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยถือเป็นรายจายฝุายทุนไมใชรายจายฝุายรายได การบันทึก
เป็นคาใชจายเต็มจํานวน  1,000,000  บาทในปี  พ.ศ. 2543  ไมถูกตอง  ทําใหกําไรลดลง  จึงตองปรับปรุง
โดยบวกคืนกําไรสุทธิ  1,000,000  บาท  แลวจึงคอยบันทึกคาใชจายในรูปของคาเสื่อมราคาตามกฎหมาย
กําหนด ม. 65  ตรี(5)  และ  ม.65  ทวิ(2)  คาเสื่อมราคาอาคารที่ตอเติม  25,000 บาท (1,000,000 x 5 x 
6/12) 
 5.  รายการที่ 5  การบันทึกราคาสินคาคงเหลือปลายงวด  บริษัทไดบันทึกสูงกวาราคาที่รัษฎากร
กําหนด  500,000  บาท  ทําใหตนทุนขายต่ําและกําไรสูงกวาที่ควรจะเป็น  500,000  บาท  ปรับปรุงโดย
การหักออกจากกําไรสุทธิ  ม. 65  ทวิ (6) 
 6.  คารับรองหรือคาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง ไดแก คาอาหาร คาที่พัก  คาเครื่องดื่ม  คาดูมหรสพ  
หรือเป็นสิ่งของที่มอบใหแกบุคคลซึ่งไดรับการรับรอง  ซึ่งมีการกําหนดจํานวนเงินสูงสุดไว  โดยเทียบกับทุน
ที่ชําระแลว  หรือรายได  แลวแตอยางใดมากกวา  เนื่องจากโจทยแขอนี้ไมไดระบุจํานวนทุนที่ไดรับชําระแลว  
หรือยอดขายจึงไมสามารถหาขอสรุปเรื่องจํานวนเงินได  จะมีประเด็นเพียงอยางเดี ยว  คือ  คา
รักษาพยาบาลที่บริษัทจายใหกับบุคคลผูไดรับการรับรอง  ตองหามตาม  ม . 65  ตรี(4)  จึงตองบวกคืน
กําไรสุทธิ 
 7.   ผลขาดทุนของปี  พ.ศ. 2542  500,000  บาท เป็นผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกิน  5  รอบบัญชี  
ถือเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดตาม  ม.  65  ตรี(12) 
 8.  รายการสุดทาย  คือ  รายการที่  8  รายการบริจาคเงินใหพรรคการเมืองและรายจายเนื่องจาก
การไปทัศนาจรของกรรมการบริหารถือเป็นรายจายที่ไมเกี่ยวเนื่องกับกิจการโดยเฉพาะตองหามตาม   
ม.65  ตรี(13)  จึงตองปรับปรุงโดยบวกคืนกําไรสุทธิ  สําหรับการบริจาคเงินใหการกีฬาแหงประเทศไทยและ
บริจาคใหมหาวิทยาลัยราชภัฎ  ถือเป็นรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา  ตองนําไปบวกคืนกําไรสุทธิ
กอนแลวจึงทําการเปรียบเทียบรายจายจริงกับจํานวนไมเกิน 2%  ของกําไรสุทธิ  จํานวนที่ไดนอยกวาถือ
เป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ 
         วิธีทํา   
          ขั้นตอนที่  1   กําไรสุทธิกอนหักรายจายทั้ง  2  รายการ  9,347,500 

หัก    รายจายรายการที่  1  ไดไมเกิน  9,347,500 x 2/104    =    179,759.96 
  รายจายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือกีฬาซึ่งมีคานอยกวา  179,759.96  จึงบันทึกเป็นรายจาย
ไดเต็มจํานวน  คือ  2,500  เหลือกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการสาธารณประโยชนแ  9 ,345,000  บาท 
(9,347,500 - 500) 
 
         ขั้นตอนที่  2   กําไรกอนหักรายจายเพื่อสาธารณประโยชนแ 
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หัก   เป็นคาใชจายเพ่ือการสาธารณประโยชนแไดไมเกิน  2/102(9,345,000) =  183,235.29  
บาท 
 รายจายเ พ่ือการสาธารณประโยชนแที่จายจริง  180,000  บาท  ซึ่ งมีคานอยกวา 
183,235.29 จึงนํามาบันทึกเป็นรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดเต็มจํานวน 180,000 บาท ตาม ม.65 
ตรี (4)  
9 การเสียภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 
         นิติบุคคลที่เสียภาษีจากยอดรายไดกอนหักรายจายใดๆ  มีดังนี้ 
         9.1  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศและกระทํากิจการในที่อ่ืนๆ  รวมทั้งใน ประเทศไทย  
และกิจการที่กระทํานั้นเป็นการขนสงระหวางประเทศ 
         9.2  มูลนิธิหรือสมาคม 
         การคํานวณภาษี   

 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศ  ใหคํานวณ
ภาษีโดยแยกพิจารณา  2  ประเด็น 
 9.1.1 กรณีรับขนผูโดยสาร  รายไดจากคาโดยสารและคาธรรมเนียมใดๆ  ที่เรียกเก็บในประเทศไทย
กอนหักรายจายใดๆ  คํานวณภาษีในอัตรารอยละ 3 
 9.1.2 กรณีรับขนของ  รายไดจากคาระวาง  คาธรรมเนียมและประโยชนแอ่ืนใดที่ไดรับเนื่องจากรับ
ขนของออกจากประเทศไทยไมวาคาระวางนั้นจะเรียกเก็บในประเทศหรือตางประเทศก็ตามคํานวณภาษีรอย
ละ 3  
 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย  ประเภทการขนสง
ระหวางประเทศนี้  ถามีรายไดจากการประกอบกิจการอื่นที่มิใชการขนสงระหวางประเทศตองเสียภาษีจาก
ฐานกําไรสุทธิตามหลักทั่วไป  เวนแตกรณีที่ไมสามารถคํานวณกําไรสุทธิได  ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ 5  
ของยอดรายได  หรือยอดขายกอนหักรายจายใดๆ 
 ตัวอย่าง  บริษัท สิงคโปรแ แอรแไลนแ จํากัด มีเงินไดจากคาโดยสารที่เรียกเก็บในประเทศไทย 
เนื่องจากขนผูโดยสาร 100 ลานบาท ตองเสียภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 3 เป็นเงิน 3 ลานบาท ใหกับ
ประเทศไทย 
 ตัวอย่าง  บริษัท เบนไลนแ จํากัด มีเงินไดจากคาระวางที่เรียกเก็บในประเทศไทยและตางประเทศ
กอนหักรายจายใดๆ เนื่องจากขนของออกจากประเทศไทย เป็นเงิน 200 ลานบาท บริษัทตองเสียภาษีเงิน
ไดในอัตรารอยละ 3  เป็นเงิน  6  ลานบาท 
 ตัวอย่าง  บริษัท สายการบินที่ประกอบกิจการบินเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะมีตัวแทน
ขายตั๋วโดยสารในประเทศไทยก็ไมตองเสียภาษีใหประเทศไทย เนื่องจากไมเขาลักษณะการขนสงผาน
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย (กค 0802/15477  ลว. 14 พ.ย. 2529) 
 ตัวอย่าง  สายการบินคาเธยแ แปซิฟิก จํากัด มีรายไดจากการขนสงผูโดยสารที่เรียกคาธรรมเนียม
เก็บในประเทศไทย 100 ลานบาท จากการเดินทางจากตางประเทศมายังประเทศไทย และมีรายไดจากคา
ขนสงสินคาจากประเทศสิงคโปรแมายังประเทศไทยอีก 50 ลานบาท บริษัท คาเธยแแปซิฟิก จํากัด เสียภาษี
จากรายไดขนสงผูโดยสารรอยละ 3 ของเงิน 100 ลานบาทเป็นเงิน 3 ลานบาท สําหรับคาขนสงของ 
(สินคา) ไมตองเสียภาษี เนื่องจากเป็นการขนสงเขามาในประเทศไทย 
 ตัวอย่าง บริษัท มาเลเซียแอรแไลนแ จํากัด มีรายไดจากคาระวางขนของจากเมืองไทยไปตางประเทศ 
10 ลานบาท โดยเรียกเก็บคาระวางที่ประเทศมาเลเซีย และมีคาโดยสารในการขนคนจากมาเลเซียมายัง
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ประเทศไทย 20 ลานบาท โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมโดยสารในประเทศไทย บริษัท มาเลเซียแอรแไลนแ 
จํากัด ตองเสียภาษีเงินไดใหกับประเทศไทยจากคาระวางขนสินคาจากประเทศไทยไปตางประเทศรอยละ 3 
ของเงิน 10 ลานบาท เป็นเงิน 300,000 บาท และคาโดยสารในการขนสงคนที่เรียกเก็บในประเทศไทยรอย
ละ 3 ของ 20 ลานบาท เป็นเงิน 600,000 บาท 

ตัวอย่าง   
บริษัทเดินเรือแหงหนึ่งจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุุนประกอบกิจการเดินเรือทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศ  มีรายไดจากกิจการตอไปนี้ 
 1.  ขนสงผูโดยสารภายในประเทศญี่ปุุน       10,000,000 
 2.   ขนสินคาภายในประเทศญี่ปุุน          8,000,000 

3.   ขนสงของระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ 
- คาระวางที่เรียกเก็บในประเทศแตสงของจากตางประเทศมา      5,000,000 

ยังประเทศไทย 
- คาระวางที่เรียกเก็บในตางประเทศแตสงของจากประเทศ      6,000,000  

ไทยไปตางประเทศ 
4.   ขนคนโดยสารระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ 

-   เรียกเก็บเงินในตางประเทศ        4,000,000 
-   เรียกเก็บเงินในประเทศไทย        8,000,000 

การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทดังกลาวจะเสียภาษีจากรายไดกอนหักรายจาย  เฉพาะ 
-  กิจการขนของจากประเทศไทยไปตางประเทศ       6,000,000 
(ไมวาจะเรียกเก็บคาระวางภายในประเทศหรือตางประเทศ) 
-   กิจการขนคนโดยการเก็บที่เรียกเก็บเงินภายในประเทศ      8,000,000 
      รวมรายไดกอนหักรายจาย       14,000,000 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล   =  14,000,000 x 3/100                         420,000  บาท 
สําหรับรายไดจาการขนคนโดยสารและคนขนภายในประเทศญี่ปุุนตองเสียภาษีใหกับประเทศญี่ปุุน  

แตถาการขนของและขนคนโดยสารดังกลาว  กระทําภายในประเทศไทยตองเสียภาษีใหกับรัฐบาลไทยจาก
ฐานกําไรสุทธิ  ในอัตรารอยละ 30 

9.1.3  การยื่นแบบรายการ 
 กิจการขนสงระหวางประเทศ  จะตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิติบุคลสิ้นปี
ภายใน  150  วัน  นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี  โดยใชแบบ  ภ.ง.ด.52 
        9.2.1  การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม 
 มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีรายได  มีหนาที่เสียภาษีจากรายไดกอนหักคาใชจาย  
แตไมรวมถึงมูลนิติหรือสมาคมที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศใหเป็นองคแกรเพ่ีอการกุศล
สาธารณะ 
รายไดของมูลนิธิหรือสมาคมที่ตองนํามาเสียภาษี  ไมรวมถึงรายไดตอไปนี้ 

1. คาลงทะเบียนหรือคาชําระท่ีไดรับจากสมาชิก 
2. เงินหรือทรัพยแสินที่ไดรับจาการบริจาค 
3. เงินหรือทรัพยแสินที่ไดรับจาการใหโดยเสนหา 
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          9.2.2  อัตราภาษี 
  มูลนิธิหรือสมาคมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) เงินไดตามมาตรา  40(8)  เสียภาษีในอัตรารอยละ 2ของรายไดกอนหักรายจาย 
(2) เงินไดตามมาตรา  40(2)-(7)  เสียภาษีในอัตรารอยละ 10 ของรายไดกอนหักรายจาย 

 

         9.2.3  การยื่นชําระภาษี 
 มูลนิธิหรือสมาคมมีหนาทีตองยื่นชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลปีละ  1  ครั้ง  โดยใชแบบ ภ.ง.ด.  

55  ภายใน  150  วัน  นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี 
 
 
         ตัวอย่าง 
 สมาคมศิษยแเกามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  มีรายไดรายจายในรอบระยะเวลาบัญชีดังนี้ 
         รายได้ : 
 คาลงทะเบียนสมาชิก     200,000 
 คาบํารุงสมาคม      100,000 
 สมาชิกบริจาคเงินให     800,000 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา       50,000 
 คาขายหนังสือ      600,000 
 คาขายอุปกรณแกีฬา     800,000 
         รายจ่าย:  
 คาเชาอาคารสํานักงาน     120,000 
 คาหนังสือที่ซ้ือมาขาย     400,000 
 คาอุปกรณแกีฬาที่ซื้อมาขาย    600,000 
 คาจางเจาหนาที่พิมพแดีด        6,000 
 
         การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  ของสมาคมแสดงไดดังนี้ 

1.  ดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคาร  ม.40(4)           =        50,000 
   เสียภาษี  10%  =  50,000 x 10/100     =          5,000 

2.  คาขายหนังสือและอุปกรณแกีฬา ม. 40(8)    =   600,000+800,000   =    1,400,000 
   เสียภาษี  2%    =   1,400,000 x 2/100       =        28,000 
10 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย 
 นิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานเงินไดที่จายจากในประเทศไทยไดแก  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศมิไดประกอบการในประเทศไทย  แตมีรายไดที่ไดรับจากในประเทศไทยกฎหมายกําหนดใหผู
จายเงินไดใหกับนิติบุคคลในตางประเทศดังกลาวเป็นผูหักภาษี  ณ . ที่จาย  สํารับเงินไดตามมาตรา  
40(2)(3)(4)(5)(6)  และนําสงสรรพากรภายในวันที่  7  ของเดือนถัดจากท่ีจายเงิน 
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 10.1  อัตราภาษีและแบบรายการ   
         แบบรายการที่ยื่นไดแก  แบบ  ภ.ง.ด.  54  หักภาษี  ณ  ที่จายสําหรับเงินไดพึงประเมินตาม   
ม. 40 (2) -(6)  ในอัตรารอยละ  15  เงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40(4)  ข. ไดแก  เงินปในผล  เงินสวนแบง
ของกําไรหรือประโยชนแอ่ืนใดที่ไดจากบริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือกองทุน หักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 10 
         ตัวอย่าง  บริษัท  ปากพนังแชแข็ง  จัดสงกุงกุลาดําแชแข็งสงไปขายยังประเทศญี่ปุุน  โดยมี  
บริษัท  โมโกะ  เป็นนายหนาขายกุงแชแข็ง  บริษัทปากพนังแชแข็งไดจัดสงเงินคานายหนาไปใหบริษัท  โม
โกะ  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศญี่ปุุนเป็นเงิน  1,200,000  บาท 
 บริษัท ปากพนังแชแข็ง ตองหักภาษี  ณ  ที่จายไว  15% เนื่องจากคานายหนาเป็นเงินไดตาม  ม.  40(2)  
โดยหักไวคิดเป็นเงิน  1,200,000 x 15/100  =  180,000  บาท 
        ตัวอย่าง  บริษัท  HH  จดทะเบียนในประเทศฮองกง  มิไดประกอบกิจการในประเทศไทยแตไดเขามา
ถือหุนในบริษัท  เจาพระยา  และไดรับเงินปในผลจากบริษัท  เจาพระยา  1,000,000  บาท  ดังนั้น เมื่อ
บริษัท  เจาพระยา  จัดสงเงินปในผลไปใหกับ  บริษัท  HH  จําตองหักภาษี  ณ  ที่จายไวในอัตรา  10 %  
เป็นเงิน  1,000,000  x 10/100   =  100,000  บาท (เงินปในผลเป็นเงินไดพึงประเมิน  ม. 40 (4)  ข. ตอง
หักภาษี  ณ  ที่จายไวในอัตรารอยละ 10) 
11 การเสียภาษีจากฐานการจําหน่ายกําไรไปต่างประเทศ 
 นิติบุคคลที่เสียภาษีตามฐานภาษีสุดทาย  ไดแก  นิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมี
สาขาในประเทศไทย  หรือประกอบกิจการคาในประเทศไทย  จําหนายกําไรออกไปจากประเทศไทย  เงิน
กําไรที่จําหนายออกไปจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ  10  การจําหนายกําไรไมจําเป็นตองสงเงินออกไป  
การกระทําใดๆ ใหเงินกําไรหลุดพนไปจากครอบครอง  เชน  โอนเงินทางบัญชีก็ถือเป็นการจําหนาย  และ
กําไรที่โอนออกไปที่จะตองเสียภาษีคือ กําไรหลังจากหักภาษีแลว  กําไรในขั้นนี้หมายความรวมทั้งกําไร  
กําไรสะสมหรือสํารองตางๆ ที่กันจากกําไร  ภาษีจากเงินกําไรที่สงออกไปจะตองนําสงอําเภอทองที่พรอม
กับยื่นรายการตามแบบที่กําหนดคือ ภ.ง.ด.  54  ภายใน  7  วัน  นับแตวันจําหนายเงินกําไร 
         ตัวอย่าง  บริษัท  TSA  ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมีสาขาประกอบการในประเทศไทย 
บริษัทตองการสงกําไรไปใหสํานักงานใหญในตางประเทศ  300,000  บาท  จะตองเสียภาษีไวในอัตรารอย
ละ10  คิดเป็นเงิน  (300,000 x 10/100)  30,000  บาท เหลือเงินกําไรที่สงไปยังสํานักงานใหญใน
ตางประเทศเพียง  (300,000 - 30,000)  270,000  บาท   
12 บทกําหนดโทษ 
 ภาษีอากรเป็นสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน  ไมวาผูเสียภาษีจะมีความสมัครใจหรือไมก็ตาม  
แตเป็นหนาที่ท่ีตองปฏิบัติ  ฉะนั้นการไมปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร  จึงถือวาเป็นการกระทําความผิด  ซึ่ง
ตองไดรับโทษซึ่งมีท้ังโทษทางแพงและทางอาญา  ดังนี้ 
 12.1  โทษทางอาญา 

  (1)  ผูใดไมยื่นรายการในเวลาที่กําหนดไว  ไมทําบัญชีพิเศษ  ไมทําบัญชีงบดุลตามที่อธิบดี
กําหนด  หรือผูมีหนาที่หักภาษี  ณ  ที่จาย  ไมออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จาย  หรือไมยื่นบัญชี
จายเงินไดพึงประเมินหรือพยานหลักฐานอ่ืนเพ่ือตรวจสอบการหักภาษี  ณ  ที่จาย  เวนแตจะไดแสดงวามี
เหตุสุดวิสัย  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  2,000  บาท  (ม.35) 
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  (2)  เมื่อศาลไดมีคําสั่งอายัดทรัพยแของผูที่มิไดเสียภาษีอากรเมื่อมีกําหนดเวลา  ซึ่งถือเป็นอากร
คาง  หามผูใดทําลายยายไปเสียซอนเรนหรือโอนไปใหแกบุคคลอ่ืนซึ่งทรัพยแสินที่ถูกอายัดดังกลาว  ผูใดฝุา
ฝืนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  2  ปี  และปรับไมเกิน  200,000  บาท 

ในกรณีผูกระทําความผิดขางตนเป็นนิติบุคคล  กรรมการผูจัดการ  หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น  
ตองระวางโทษตามที่กลาวไวขางตนดวย เวนแตจะพิสูจนแไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลนั้น (ม.35 ทวิ) 

  (3)  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด  เจาพนักงานประเมิน  ผูวาราชการจังหวัด  หรือกรรมการที่ออกตาม
ความใน  ม.12 ตรี  ม.19  ม.23  หรือ ม.32  หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม  ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําท้ังปรับ 

  (4)  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจ  แจงขอความเท็จหรือใหถอยคําเท็จ  หรือตอบคําถามดวยคํา
อันเป็นเท็จ  หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะ (2)  โดย
ความเท็จ  โดยฉอโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีการอ่ืนใดทํานองเดียวกันหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง  การ
เสียภาษีอากรความลักษณะนี้  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแตสองพันบาท
สูงสุดแสนบาท  (ม.37) 

  (5)  ผูใดโดยเจตนา  ละเลย  ไมยื่นรายการที่ตองยื่นตามลักษณะนี้เพ่ือหลีกเลี่ ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  5,000  บาท  หรือจําคุกไมเกินหกเดือนหรือทั้ง
ปรับทั้งจํา  (ม.37 ทวิ) 
12.2  โทษทางแพ่ง 

  (1)  กรณีแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไมถูกตองตามความจริงหรือไมสมบูรณแ  เจาพนักงาน
ประเมินมีอํานาจที่จะแกจํานวนเงินที่ประเมินตามหลักฐานที่ปรากฏ  หรือเจาพนักงานออกหมายเรียกตัวผู
ยื่นรายการมาไตสวน  ถาผูนั้นไมปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่ง  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษี
ตามที่เห็นวาถูกตองได  ในกรณีดังกลาวนี้ผูเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับ  1  เทา  ของจํานวนเป็นภาษีที่
ตองชําระอีก 

  (2)  กรณีไมยื่นแบบรายการ  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจเรียกตัวผูนั้นมาไตสวน  และออก
หมายเรียกพยานกับสั่งใหผูที่ไมยื่นรายการหรือพยานนั้นนําบัญชีหรือพยานหลักฐานอ่ืนอันควรแกเรื่องมา
แสดงได  (ม.23)  เมื่อไดจัดการตาม  ม.23  แลว  เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเป็นภาษีอากร  
และแจงจํานวนภาษีอากรที่ตองชําระไปยังผูเสียภาษีอากรในกรณีนี้จะอุทธรณแการประเมินก็ได  (ม.24)   

  ถาผูรับหมายหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี  ไมปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่งของ
เจาพนักงานประเมินตามมาตรา 23  หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  เจา
พนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีท่ีเห็นวาถูกตอง  และแจงจํานวนภาษีอากรไปยังผูเสียภาษีอากร  ใน
กรณีนี้หามมิใหอุทธรณแการประเมิน  (ม.25) เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเป็นอยางอ่ืน 

ในลักษณะนี้  ใหการประเมินตาม  ม.24  หรือ  ม.25  ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก  2  
เทา  ของจํานวนเป็นภาษีท่ีตองชําระ 

  (3)  การเสียเงินเพิ่ม  บุคคลใดไมเสียภาษีหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวใน
หมวดตางๆ  ใหเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ  1.5  ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวม
เบี้ยปรับ  (ม.27)  เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
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13 การอุทธรณ์ 
 

          ในการประเมินภาษีของเจาพนักงานนั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้น  หรือผูเสียภาษีไมพอใจในการ
ประเมินของเจาพนักงาน  ผูเสียภาษีมีสิทธิอุทธรณแการประเมินของเจาพนักงานได  แตมีบางกรณีที่ผูเสีย
ภาษีไมมีสิทธิอุทธรณแการประเมินของเจาพนักงานได  ซึ่งไดแกกรณีดังตอไปนี้ 

13.1  ผูเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองหรือไมบริบูรณแ  หรือมิไดยื่นแบบแสดงรายการตอ
เจาพนักงาน  และผูเสียภาษีไมปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่งของเจาพนักงาน  หรือไมยอมตอบคําถามโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร  เจาพนักงานมีอํานาจประเมินเงินภาษีตามที่เห็นวาถูกตองได  กรณีเชนนี้จะอุทธรณแ
การประเมินไมได  (มาตรา  21 , 25) 

13.2  เมื่อมีการอุทธรณแ  เจาพนักงานมีอํานาจออกหมายเรียกผูอุทธรณแมาไตสวนหรือใหนําสมุด
บัญชีหรือพยานหลักฐานมาแสดง  ถาผูอุทธรณแไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งหรือไมยอมตอบคําถาม
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูนั้นหมดสิทธิที่จะอุทธรณแคําวินิจฉัยอุทธรณแยังศาลตอไป  (มาตรา 33) 
14 ขั้นตอนของการอุทธรณ์ 
 ผูเสียภาษีจะอุทธรณแคัดคานการประเมินของเจาพนักงานได  2  ขั้นตอน  คือ 
 14.1  อุทธรณแการประเมินของเจาพนักงานตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแ  เมื่อเจาพนักงาน
ประเมินแจงการประเมินไปยังผูเสียภาษี  และผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาว  ผูเสียภาษียอม
มีสิทธิอุทธรณแการประเมินของเจาพนักงานประเมินตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแได  โ ดยผูอุทธรณแ
ตองอุทธรณแตามแบบที่อธิบดีกําหนด  และใหอุทธรณแภายใน  30  วัน  นับแตวันไดรับแจงการประเมิน 
 14.2  อุทธรณแคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตอศาล  เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณแไดวินิจฉัยอุทธรณแของผูอุทธรณแแลว  ผูอุทธรณแไมพอใจในคําวินิจฉัยดังกลาว ผูอุทธรณแมีสิทธิ
อุทธรณแคําวินิจฉัยอุทธรณแของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตอศาลไดภายในกําหนด  30  วัน  นับแตวัน
ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแ  (มาตรา  30 (2)) 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีดังนี้  คือ  (มาตรา  30) 
(1)  อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน ผูแทนกรมอัยการ  และผูแทนกรมการปกครอง  ถาเจา

พนักงานผูทําการประเมินมีสํานักงานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2)  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน  สรรพากรจังหวัดหรือผูแทน  และอัยการจังหวัดหรือ

ผูแทน  ถาเจาพนักงานประเมินมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดอ่ืน 
ในการวินิจฉัยอุทธรณแ  ผูวาราชการจังหวัด  หรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณามี

อํานาจออกหมายเรียกผูอุทธรณแมาไตสวน  ออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูอุทธรณแ  หรือพยานนั้นนําสมุด
บัญชีหรือพยานหลักฐานอยางอ่ืนอันควรแกเรื่องมาแสดงได  แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา  15  วัน 
นับแตวันสงหมาย  (มาตรา  32)  ถาผูอุทธรณแคนใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งดังกลาว  หรือไม
ยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุอันสมควร  ผูนั้นหมดสิทธิที่จะอุทธรณแคําวินิจฉัยอุทธรณแยังศาล
ตอไป  (มาตรา  33) 
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15 การวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 เมื่อไดพิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมายทั้งปวงแลว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแก็วินิจฉัยได
ดังนี้ 

15.1  ถาการประเมินของเจาพนักงานประเมินชอบแลว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแก็วินิจฉัยให
ยกอุทธรณแ 

15.2  ถาภาษีที่เจาพนักงานประเมินทําการประเมินไปนั้น  ผูอุทธรณแไมควรมีหนาที่ตองเสีย  
คณะกรรมการก็จะวินิจฉัยใหปลดภาษีท่ีเจาพนักงานประเมินทําการประเมินไปนั้นลงทั้งหมด 

15.3  ถาภาษีที่เจาพนักงานประเมินทําการประเมินไปนั้น  มากเกินกวาที่ผูอุทธรณแควรเสีย  
คณะกรรมการก็จะวินิจฉัยใหลดภาษีท่ีประเมินไปนั้นลง  คงเรียกเก็บเพียงจํานวนที่ควรตองเสีย 

15.4  ถาภาษีที่ เจาพนักงานประเมินทําการประเมินไปนั้น  นอยกวาที่ผู อุทธรณแควร เสีย  
คณะกรรมการก็จะวินิจฉัยใหผูอุทธรณแเสียภาษีเพ่ิม  และผูอุทธรณแมีหนาที่ชําระภาษีที่เพ่ิมภายใน 30  วัน  นับ
แตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแ 

คําวินิจฉัยอุทธรณแของผูมีหนาที่พิจารณาอุทธรณแนั้นใหทําเป็นหนังสือ  และสงไปยังผูอุทธรณแ 
16 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี 
 การอุทธรณแไมเป็นการทุเลาการเสียภาษี  ถาไมเสียภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ใหถือ
เป็นภาษีอากรคาง  เวนแตกรณีท่ีผูอุทธรณแไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณแหรือ
คําพิพากษาได  ก็ใหผูเสียภาษีมีหนาที่ชําระภายใน  30  วัน  นับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแ  หรือ
ไดรับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด  แลวแตกรณี  (มาตรา  31) 
17 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 
 กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรระดับสูงและผูทรงคุณวุฒิ  ทําหนาที่วินิจฉัย
ปใญหาของผูเสียภาษีอากรที่ไมไดรับความเป็นธรรมในระดับเจาหนาที่ หรือระดับกรมผูจัดเก็บภาษี ทั้งนี้  
หมายความรวมไปถึงหนาที่ในการวินิจฉัยปใญหาระดับนโยบายอันเนื่องมาจากการเก็บภาษียอนหลังดวย 
 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ  
อธิบดีกรมสรรพากร  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมสรรพสามิต  ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจการคลัง  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวน  3  คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

18.1  กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจของเจาพนักงานประเมิน  และพนักงานเจาหนาที่ 
18.2  กําหนดหลักเกณฑแ  วิธีการ  และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร 
18.3  วินิจฉัยปใญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น 
18.4  ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแกรัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษี 

18 สรุป 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล  เป็นภาษีทางตรงซึ่งเรียกเก็บจากนิติบุคคลอันเป็นบุคคลสมมติ  แยกตางหาก
จากผูเป็นเจาของ ขอบเขตของการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  พิจารณาจากหลักสําคัญ  2  ประการ  คือ  
ถิ่นที่อยู  และแหลงเงินได  ฐานภาษีของภาษีเงินไดนิติบุคคล  มี  4  ฐานดวยกัน  ไดแก  ฐานภาษีกําไร
สุทธิ  ฐานภาษีรายไดกอนหักรายจาย  ฐานภาษีเงินไดที่จายจากหรือในประเทศไทย  ฐานภาษีการจําหนาย
กําไรไปนอกประเทศ  ซึ่งนิติบุคคลจะเสียภาษีจากฐานภาษีใดขึ้นอยูกับประเภทของนิติบุคคลนั้นๆ   
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การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ  มีขอใหพิจารณาในประเด็นสําคัญของคําวากําไร
สุทธิตามหลักบัญชีกับกําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  ซึ่งอาจมีขอแตกตางกัน  ประมวลรัษฎากรจึงได
กําหนดเงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิไวในมาตรา  65  ทวิ  และ  65  ตรี  เพ่ือปรับปรุงกําไรสุทธิตามหลัก
บัญชีใหเป็นกําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  แลวจึงคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล  และนอกเหนือจาก
มาตรา  65  ทวิ  และ  65  ตรี  แลว  ยังมีขอกฎหมาย  ระเบียบ  แนวปฏิบัติอ่ืนๆ  อีก  ที่จะออกมาให
ยึดถือปฏิบัติตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งผูเรียนจะตองติดตามอยางใกลชิด 
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คําถามท้ายบทที่   10 
 
ข้อ  1.  จงอธิบายถึงประเภทนิติบุคคลตามมาตรา  39  แหงรัษฎากรและฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลแตละ
ประเภท 
ข้อ  2.  บริษัทน้ําทิพยแจํากัด  เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  แตมิใชบริษัทจดทะเบียน  มีกําไรสุทธิ
ตามบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุด  31  ธันวาคม  2556  เป็นเงิน  200,000  บาท  ปรากฏวารายการในบัญชี
กําไรขาดทุนที่บริษัทถือเป็นรายจายและรายไดมีรายการเหลานี้รวมอยูดวยคือ 
      1.  คาใชจายสวนตัวกรรมการและผูจัดการ      6,000  บาท 
      2.  เงินบริจาคใหโรงพยาบาลของรัฐ                 20,000  บาท  
      3.  คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการคา       4,000  บาท 
      4.  คาตอเติมอาคารเสร็จเมื่อ  1  ก.ค.  2556  ลงบัญชีคาซอมแซมไว 200,000 บาท 
      5. หนี้สูญจํานวน  100,000  บาท  เป็นหนี้ที่บริษัทยังไมไดติดตามทวงถามแตลูกคาไมไดติดตอเพ่ือ
ผอนผันการชําระหนี้  บริษัทจึงตัดจําหนายเป็นสูญ 
      6.  รายจายที่บริษัทไดจายไปเพ่ืออุดหนุนผูเขาประกวดนางงาม  10,000  บาท   
ใหทานแสดงรายการปรับปรุงกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  ตามประมวลรัษฎากร  ปี  2556   

 
ข้อ  3.  บริษัทเอบีซี  ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทย  แตจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  ทําธุรกิจในการรับประกันชีวิตและขายสินคา  มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว  10  
ลานบาท  ที่กําไรสุทธิที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนปี  2556  500,000  บาท  เมื่อตรวจสอบบัญชีพบ
รายการนาสงสัยดังนี้ 
      1.  เงินสํารองเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนสําหรับผูเอาประกันชีวิตรายหนึ่ง  จํานวน  350,000  บาท  
บริษัทไดตั้งไวตามนโยบาย  40%  ผูเอาประกันรายนี้ไดบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดอายุในกรมธรรมแ  
บริษัทไดจายเงินมูลคาเวนคืน  200,000  บาท  บริษัทไมไดนํารายการนี้ไปคํานวณกําไรขาดทุน   
      2.  บริษัทจายคารับรองอันจําเป็นตามธรรมเนียมทางประเพณีทางธุรกิจทั่วไป  จํานวน  18,000  
บาท  ซึ่งรวมทั้งคารักษาพยาบาลไวดวยจํานวน  4,000  บาท  บริษัท  ไดบันทึกเป็นรายจายเต็มจํานวน 
      3.  บริษัทไดบันทึกคาภาษีซื้อเป็นรายจาย  จํานวน  30,000  บาท 
      4.  คาใชจายพนักงานในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด  5,000  บาท  บริษัทไดบันทึกบัญชีเป็น
รายจายแลว 
      5.  บริจาคโทรทัศนแใหศูนยแสงเคราะหแเด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  100,000  บาท  และบริจาค
เงินทุนการศึกษาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 50,000 บาท 
      6.  รับเงินปในผลจากกองทุนรวม  300,000  บาท  บริษัทไมไดลงบัญชีเป็นรายไดเนื่องจากเงินได
ดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
       7. จายคาซอมแซมอาคารใหคงสภาพเดิม  5,000  บาท  บริษัทไดลงเป็นรายจายแลว  
ใหแสดงการปรับปรุงรายการเพ่ือหากําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร 
ข้อ  4.  บริษัท  แจมจันทรแ จํากัด  ดําเนินธุรกิจตั้งแต ปี 2540  มีผลการดําเนินงานดังนี้   
 รอบระยะเวลาบัญชี   ผลการดําเนินงาน 

2540 ขาดทุนสุทธิ  50  ลานบาท 
2541 ขาดทุนสุทธิ  50  ลานบาท 



                                                                               276                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

2542 กําไรสุทธิ      20  ลานบาท 
2543 กําไรสุทธิ      30  ลานบาท 
2544 กําไรสุทธิ      20  ลานบาท 
2545 กําไรสุทธิ      15  ลานบาท 
2546 กําไรสุทธิ      50  ลานบาท 

        
      การดําเนินงานในปี 2546  มีรายละเอียดการบันทึกรายได  รายจายตามบัญชีของบริษัท  ปรากฏพบ
รายการตอไปนี้รวมอยูดวย 
      1.  บริษัทรับเบี้ยประกันชีวิต  100 ลานบาท  โดยตั้งเป็นสํารองเบี้ยประกันชีวิต  70%  และรับเบี้ย
ประกันภัยอีกกลุมหนึ่ง 120 ลานบาท  บริษัทตั้งสํารอง 40% ของเบี้ยประกันที่ไดรับซึ่งบริษัทถือเป็น
รายจายครบถวนแลว 
      2.  บริษัทรับเบี้ยประกันอัคคีภัย  18 ลานบาท  บริษัทตั้งสํารองไว  40%  และถือเป็นรายจายในปี 
2545  ปรากฏวาในปี 2545 ภัยไมเกิดบริษัทจึงโอนสํารองดังกลาวเป็นรายไดในปี 2546 
      3.  บริษัทตั้งกองทุนสํารองเพ่ือการเลี้ยงชีพ 54 ลานบาท  และบริษัทคิดดอกเบี้ยใหกองทุนดังกลาว 
12%  โดยถือเป็นรายจายของบริษัท 
      4.  สินคาวันที่ 31 ธ.ค. 2546  ราคาทุน  70 ลานบาท  ราคาตลาด 80 ลานบาท  บริษัทตีราคาสินคา
ดังกลาว โดยใชวิธีถัวเฉลี่ยระหวางราคาทุนกับราคาตลาดบันทึกเป็นสินคาคงเหลือปลายงวด 
      5.  บริษัทบันทึกรายจายการบริจาครถยนตแใหกองทุนสิ่งแวดลอม  300,000 บาท บริจาคเงินใหการ
กีฬาแหงประเทศไทย  2,000  บาท 
      จงแสดงการปรับปรุงรายการเพ่ือคํานวณหากําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  และเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 
ข้อ  5.  สมาคมศิษยแเกาอุดรพิทยานุกูล มีรายไดรายจายในปี 2556 ดังนี้ 
 รายได้ 

1. คาขายของที่ระลึกครบ 100 ปี โรงเรียน   1,000,000 บาท 
2. คาบํารุงสมาคม        200,000 บาท 
3. เงินบริจาค        300,000 บาท 
4. คาลงทะเบียนสมาชิกเขาใหม        50,000 บาท 

 รายจ่าย 
1. คาสาธารณูปโภค        100,000 บาท 
2. คาวัสดุสิ้นเปลือง        100,000 บาท 
3. คาตอบแทนเจาหนาที่         60,000 บาท 

ใหคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลของสมาคมศิษยแเกาอุดรพิทยานุกูล ในปี 2556 
 

ข้อ  6.  ใหระบุโทษทางอาญาในการกระทําความผิดตามประมวลรัษฎากรของนิติบุคคล 
 

ข้อ  7.  ใหระบุโทษทางแพงในการกระทําความผิดตามประมวลรัษฎากรของนิติบุคคล 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 11 

เนื้อหาประจําบท 
1.วัตถุประสงคแในการหักภาษี ณ ที่จาย 
2.กฎหมายที่เกี่ยวของกับการหักภาษี ณ ที่จาย 
3.การหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ณ ที่จาย 
4.การหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ที่จาย 
5.หนาที่ของผูหักภาษี ณ ที่จาย 
6.แบบแสดงการหักภาษี ณ ที่จาย 
7.ความรับผิดชอบของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายวัตถุประสงคแในการหักภาษี ณ ที่จายได 
2.อธิบายกฎหมายที่เก่ียวของกับการหักภาษี ณ ที่จายได 
3.คํานวณหกัภาษีบุคคลธรรมดา ณ ที่จาย 
4.คํานวณการหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ที่จายได 
5.อธิบายหนาที่ของผูหักภาษี ณ ที่จายได 
6.อธิบายแบบแสดงการหักภาษี ณ ที่จายได 
7.อธิบายความรับผิดชอบของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 11 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

บทนํา 
 การประเมินจัดเก็บภาษีอากร อาจใชวิธีใหผูมีเงินไดประเมินตนเอง ถาผูเสียภาษีไมประเมินตนเอง 
หรือประเมินไมถูกตองก็จะมีการประเมินโดยพนักงานประเมิน 
 นอกจากนั้นในหลายกรณีกฎหมายถึงไดกําหนดใหผูจายเงินไดบางประเภท เป็นผูหักภาษี ณ ที่จาย
ซึ่งมีรายละเอียดที่จะกลาวดังตอไป 
1 วัตถุประสงค์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 วัตถุประสงคแที่กฎหมายกําหนดใหมีการหักภาษี ณ ที่จายไดแก 
  1.1 เพ่ือบรรเทาอัตราภาษีแกผูเสียภาษี กลาวคือผูเสียภาษีไมตองเสียภาษีครั้งเดียวเป็นจํานวน
มาก แตคอยๆทยอยเสียภาษี ตามจํานวนครั้งที่ไดรับเงิน 
 1.2 เพ่ือใหมีรายไดเขารัฐบาลอยางสม่ําเสมอ ทําใหรัฐบาลมีรายไดที่สามารถนําไปใชจายตาม
แผนงานโดยการตางๆของรัฐบาลไดอยางตอเนื่อง  

 1.3 เพ่ือปูองกันการหลบเลี่ยงภาษี เนื่องจากการหักภาษี ณ ที่จายจะมีการทยอยหักตามจํานวน
เงินที่ไดรับแตละครั้งซึ่งมีจํานวนนอยกวาการเสียภาษี เพียงครั้งเดียวจากเงินที่ไดรับทั้งหมดในรอบปีภาษี 
จึงเป็นการลดปใญหาการหลบเลี่ยงภาษี  
2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
การหักภาษีเงินได ณ ที่จายจะมีกฎหมายเกี่ยวของในมาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ , 69 ตรี มาตรา 70 และ
มาตรา 3 เตรส ซึ่งแบงออกเป็น 2 กลุม ดังนี้ 

2.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย จะเป็นไปตาม มาตรา 50 และมาตรา 3 เตรส แหง
ประมวลรัษฎากร 

2.2 ภาษีเงินไดนิติบุคลหัก ณ ที่จาย เป็นไปตามมาตรา 69 ทวิ,69 ตรี มาตรา 70 ทวิ และมาตรา 
3 เตรส 
3 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 มีรายละเอียด ดังนี ้
 3.1  การจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2)  ไมวาเงินไดที่จายจะเป็นทรัพยแสินหรือ
ประโยชนแใดๆ ที่อาจคํานวณไดเป็นเงิน เชน คาจาง เงินเดือน โบนัส บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน 
คาธรรมเนียม คานายหนา เบี้ยประชุม เงินที่ออกใหเป็นคาภาษีเงินได การใหอาหารรับประทานโดยไมคิด
มูลคา หรือการไดอยูบานของนายจาง ผูจายเงินไดโดยไมเสียคาเชา  เป็นตน มีหลักเกณฑแในการหักภาษี ณ 
ที่จาย แยกรายละเอียดดังนี้  
  3.1.1 การจายเงินไดตามมาตรา 40 (1)  ที่กําหนดจํานวนคราวที่จะจายแตละปีได การ
คํานวณหักภาษี ณ ที่จาย โดยใหคูณเงินไดพึงประเมินดวยจํานวนคราวที่ตองจายเพ่ือใหไดจํานวนเงิน
เสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งปีแลวคํานวณภาษี ในทํานองเดียวกันกับการคํานวณภาษีสิ้นปี โดยหักคาใชจาย
และคาลดหยอนตางๆ ออกกอน เหลือเงินไดสุทธิเทาใดจึงนําไปคิดภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได 
จากเงินไดสุทธิ ไดคํานวณเงินภาษีท้ังสิ้นเทาใด ใหหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจาย ผลลัพธแที่ไดคือภาษี
หัก ณ ที่จาย ในการจายเงินไดแตละคราว  
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  อนึ่ง ถาการหารดวยจํานวนคราวที่ตองจาย ผลลัพธแไมลงตัวเหลือเศษเทาใด ใหนําเศษที่เหลือไป
รวมเขากับเงินภาษีท่ีจะตองหักไวครั้งสุดทายในปีนั้น เพื่อใหไดยอดรวมเงินภาษีท่ีหักรวมทั้งปี เทากับ
จํานวนเงินภาษีท่ีผูมีเงินไดเสียภาษีโดยการประเมินตนเองตอนสิ้นปี 
 จํานวนคราวที่จายเงินไดพึงประเมินแตละปี กําหนดดังนี้ 
 การจายคาจางเป็นรายเดือน กําหนดใหคูณดวย 12 

การจายคาจางเดือนละ 2 ครั้ง กําหนดใหคูณดวย 24  
การจายคาจางเป็นรายสัปดาหแกําหนดใหคูณดวย 52 

 ในการคํานวณหักคาลดหยอน ใหคํานวณตามที่ผูมีเงินได แจงไวพรอมกับแนบสําเนาหลักฐานแสดงสิทธิใน
คาลดหยอน ตามแบบ ลย 01 (แบบแจงรายการเพื่อการหักลดหยอน) ทั้งนี้ใหคํานวณหักคาลดหยอนได
ตามท่ีผูมีเงินได ไดแจงไวตั้งแตตนมีที่เริ่มหักภาษี ณ ที่จาย ไมวาจะจายคาลดหยอนนั้นในเดือนใดของปีก็
ตาม เวนแตคาลดหยอนเงินบริจาคใหคํานวณหักได เมื่อมีการจายเงินบริจาคจริงเทานั้น 

อนึ่งกรณีผูมีเงินไดไดแจงการเปลี่ยนแปลงรายการลดหยอนระหวางปี ใหคํานวณหักคาลดหยอน
ตามท่ีผูมีเงินไดไดแจงการเปลี่ยนแปลงนั้น 
ตัวอยาง นายสมหมาย นางสมศรี สามีภรรยาชอบดวยกฎหมาย มีบุตรผูเยาวแ 1 คนมีรายไดรายจายในปี
ภาษี 2560  ดังนี้  
นายนายสมหมายทํางานธนาคารกรุงไทยจํากัดไดรับเงินเดือน 50,000 บาท จายเงินใหกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพรอยละ 3 ของเงินเดือนจายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 30,000 บาท ใหบริษัท เอไอเอ  
อายุกรมธรรมประกันชีวิต 10 ปี นางสมศรีไมมีรายได ธนาคารกรุงไทยหักภาษี ณ ที่จายโดยเริ่มหักตั้งแต
เดือนมกราคม  2560  ดังนี้ 
เงินเดือน (เสมือนไดรับตลอดปี)   50,000 × 12          600,000 
  หักเงินที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนที่เกิน 10,000)          
8,000  
  เหลือเงินไดพึงประเมินตาม ม. 40 (1)        592,000 

 หักคาใชจาย 50%          100,000 
เงินไดหลังหักคาใชจาย          492,000 
 หัก ลดหยอน    

 ผูมีเงินได    60,000  
 คูสมรส      60,000 
 บุตร      30,000 
 เบี้ยประกันชีวิต    10,000 
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   10,000      170,000  
เงินไดสุทธิ         322,000 
ภาษีสิ้นปี         9,700 

บาท 
 หักภาษี ณ ที่จาย    ( 8,700 ÷12)         
 808.33 บาท  
เดือน มค.-พย. หักภาษี ณ ที่จายเดือนละ 808.33 บาท 
 สําหรับเศษทศนิยมใหนําไปรวมหักในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดทายของปีภาษีดังนี้  
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ภาษีจากรายไดทั้งปี           9,700 
บาท  
หัก ณ ที่จายไวแลว มค.-พย.   ( 808.33  × 11 )       8891.63 
หัก ณ ที่จายเดือนธันวาคม         808.37  
 3.1.2 การจายเงินไดตามมาตรา 40 (1) ใหแกผูเขาทํางานระหวางปี  
คํานวณการหักภาษี ณ ที่จาย โดยการคูณเงินไดพึงประเมินที่จะจายแตละคราวในปีที่เขาทํางานดวย
จํานวนคราวที่จะตองจายจริงสําหรับปีนั้น หลังจากนั้นหักคาใชจายคาลดหยอนตางๆเหลือเงินไดสุทธิเทาใด 
ใหคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปีภาษีนั้น ไดเงินภาษีในปีนั้นเทาใดใหหารดวย
จํานวนคราวที่จะจายในปีนั้นเพ่ือไดเงินภาษีหัก ณ ที่จายในการจายเงินไดพึงประเมินแตละคราว  
ตัวอย่าง นายสมหมาย (จากตัวอยางเดิม) เขาทํางานกับธนาคารกรุงไทยในเดือนเมษายน 2560 การ
คํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย ตองเริ่มในเดือนเมษายนจึงประมาณการไววาจํานวนคราวที่จะจายเงินเนื่องในปี 
พ.ศ.2560 มีเพียง 9 คราว (เมษายน-ธันวาคม) ดังนี้  
 ภาษีสิ้นปี (50,000*9)       450,000 
 หัก เงินที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนที่เกิน 10,000)       3,500 
 คงเหลือ         446,500 
 หัก คาใชจาย 50%       100,000 
 เงินไดหลังหักคาใชจาย       336,000 
 หักลดหย่อน ผูมีเงินได  60,000 
   คูสมรส   60,000 
   บุตร   30,000 
   เบี้ยประกันชีวิต  10,000 
   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 10,000    170,000 
 เงินไดสุทธิ        166,000 
 ภาษีสินปี               800 
 หัก ณ ที่จายตอเดือน 800/9 =  88.88 บาท  
 (เดือนเมษายน – พฤศจิกายน) เดือนละ 88.88 บาท 
 3.1.3 กรณีเงินไดพึงประเมินที่จายมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปีการจายเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายใหมทุกคราวตามวิธีการในขอ 
3.1.1 และ 3.1.2  
ตัวอย่าง อยางตัวอยางเดิมถานายสมหมายไดรับเงินเดือน เดือนละ 50,000 บาท ตั้งแตมกราคม-มิถุนายน 
2560 และไดรับเงินเดือนๆละ 60,000 บาท ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ธนาคารกรุงไทย
จํากัดจะคํานวณหักภาษี ณ ที่จายแตละเดือน ดังนี้ 
เดือนมกราคม 2560 เป็นเดือนแรกที่หักภาษี ณ ที่จายจึงตองนําเงินไดในเดือนมกราคมมาเป็นฐานในการ
คํานวณเงินไดที่จายทั้งปี ดังนี้ 

เงินเดือน 50,000*12      600,000 
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        หัก เงินที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนที่เกิน 10,000 บาท)    80,000 
คงเหลือ         592,000 

        หัก คาใชจาย 50%        100,000 
        เงินไดหลังหักคาใชจาย       492,000 
        หักลดหยอน ผูมีเงินได  60,000 
   คูสมรส   60,000 
   บุตร   30,000 
   เบี้ยประกันชีวิต  10,000 
   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 10,000    170,000 
 เงินไดสุทธิ        322,000 
 ภาษีสินปี            9,700 
        หัก ณ ที่จาย (ม.ค. – มิ.ย.) 9,700/12    =  808.33 บาท 
เดือนกรกฎาคม 2560 ตองคํานวณใหมตามการเปลี่ยนแปลงของเงินไดพึงประเมิน 

เงินเดือน 60,000*12       720,000 
หัก ที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนเกิน 10,000 บาท)     11,600 

คงเหลือ         708,400 
        หัก คาใชจาย 50%        100,000 
        เงินไดหลังหักคาใชจาย       608,400 
        หักลดหยอน ผูมีเงินได  60,000 
   คูสมรส   60,000 
   บุตร   30,000 
   เบี้ยประกันชีวิต  10,000 
   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 10,000    170,000 
 เงินไดสุทธิ        438,400 
 ภาษีสินปี          21,340 

 หัก ณ ที่จาย (ก.ค. – พ.ย.)  21,340/12 = 1,778.33 บาท 
เดือนธันวาคม 2560 เป็นเดือนสุดทายของปีตองปรับใหเงินภาษีท่ีถูกหักไวถูกตองโดยนําเงินภาษีท่ีหักไวไม
ครบถวนหรือเกินในเดือนกอนๆมารวมหรือหักกับภาษีที่ตองหัก ณ ที่จายไวครั้งสุดทายนั้นไดผลลัพธแเป็น
เงินเทาใดใหหักและนําสงไวแคนั้น จึงตองคํานวณเดือนธันวาคม ดังนี้ 
 เงินเดือน (50,00*6) + (60,000*6)      660,000 

หัก เงินที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนที่เกิน 10,000 บาท)    9,800 
คงเหลือ         650,200 

        หัก คาใชจาย 50%        100,000 
        เงินไดหลังหักคาใชจาย       550,200 
        หักลดหยอน ผูมีเงินได  60,000 
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   คูสมรส   60,000 
   บุตร   30,000 
   เบี้ยประกันชีวิต  10,000 
   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 10,000    170,000 
 เงินไดสุทธิ        380,200 
 ภาษีสินปี          15,520 

หักภาษี ณ ที่จาย (ม.ค. – มิ.ย.) 808.33*6 = 4,849.98  บาท 
หักภาษี ณ ที่จาย (ก.ค. – พ.ย.) 1,778.33*5 = 8,891.65  บาท 
หักภาษี ณ ที่จาย (ธ.ค. )    = 1,778.37  บาท 
     รวม  = 15,520   บาท 

ผลการคํานวณดังกลาวทําใหภาษีหัก ณ ที่จายทั้ง 12 เดือน รวมเป็นเงิน 15,520 บาท เทากับภาษีสิ้นปีที่
นายสมหมายประเมินตนเอง นายสมหมายจึงไมตองชําระเงินเพิ่มหรือขอเงินคืนตอนสิ้นปี 
 3.1.4 การจายเงินพิเศษเป็นครั้งคราวระหวางปี 
เงินที่มีการจายเพิ่มพิเศษเป็นครั้งคราวระหวางปี เชน คาลวงเวลา เงินโบนัส ใหนําเงินพิเศษนั้นคูณดวย
จํานวนคราวที่จะตองจาย (ถามี) เพื่อหาจํานวนเงินพิเศษเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งปีและใหนํามารวมเขากับ
เงินไดพึงประเมินที่จายตามปกติท่ีคํานวณไดเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งปีแลวคํานวณภาษีใหม 
เป็นเงินภาษีท้ังสิ้นเทาใดใหนําภาษีท่ีคํานวณจากเงินไดพึงประเมิน ที่จายตามปกตินั้นหักออกไดผลลัพธแเป็น
เงินภาษีหัก ณ ที่จายสําหรับเงินพิเศษซึ่งจายเป็นครั้งคราวนั้นแลวใหนํามารวมกับภาษีหัก ณ ที่จายสําหรับ
เงินที่จายตามปกติในคราวนั้น ผลลัพธแที่ไดจะเป็นเงินภาษีท่ีตองหัก ณ ที่จายทั้งสิ้นในคราวที่มีการจายเงิน
พิเศษนั้น 
ตัวอย่าง ในปี พ.ศ.2560 นายโชคชัย เป็นคนโสดทํางานบริษัทกรุงทองจํากัดไดรับเงินเดือนละ 50,000 
บาท และไดรับโบนัส 150,000 บาท ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมไดรับโบนัสอีก 200,000 บาท 
โดยนายโชคชัยไดจายเป็นประกันชีวิตอายุกรมธรรมแ 12 ปีๆละ 20,000 บาท บริษัทกรุงทองคํานวณหัก
ภาษี ณ ที่จายนายโชคชัย ดังนี้  
 เงินเดือน (50,000*12)       600,000 

หัก คาใชจาย 50%         100,000 
 เงินไดหลังหักคาใชจาย       500,000 
หัก  ลดหยอน 
     ผูมีรายได  60,000 
     เบี้ยประกันชีวิต 20,000        80,000 
 เงินไดสุทธิ        420,000 
 ภาษีสิ้นปี          19,500 
หัก ณ ที่จาย (ม.ค. – พ.ค.)   19,500/12  =  1,620 บาท เดือนมิถุนายนตองคํานวณภาษีใหม

เนื่องจากไดรับเงินโบนัส 
เงินเดือน (50,000*12)       600,000 
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โบนัส         150,000 
รวมเงินไดมาตรา 40 (1)       750,000 

หัก คาใชจาย 50%        100,000 
หัก ลดหยอน 
    ผูมีรายได  60,000 
     เบี้ยประกันชีวิต 20,000        80,000 
 เงินไดสุทธิ        370,000 
 ภาษีสิ้นปี (เงินเดือน + โบนัสครั้งที่ 1)       34,500 
หัก ภาษีเงินเดือน          19,500 
 ภาษีเงินโบนัสครั้งที่ 1         15,000 

เดือนมิถุนายนหักภาษี ณ ที่จาย (ภาษีเงินเดือน + ภาษีโบนัสครั้งที่ 1) =  1,625 + 15,000 
        =  16,625 บาท 
เดือนธันวาคม 

เงินเดือน 50,000*12       600,000 
 โบนัสครั้งที่ 1 (มิถุนายน)       150,000 
 โบนัสครั้งที่ 2 (ธันวาคม)       200,000 
 รวมเงินไดมาตรา 40 (1)       950,000 
 หัก คาใชจาย 50%       100,000 
 เงินไดแลวหักคาใชจาย       850,000 
 หัก ลดหยอน          80,000 

เงินไดสุทธิ        770,000 
 ภาษีสิ้นปี          69,000 
 ภาษีสิ้นปี (เงินเดือน + โบนัส 1 โบนัส 2)       69,000 
 หัก ภาษีเงินเดือน        19,500 
 หัก ภาษีเงินโบนัสครั้งที่ 1        15,000 

ภาษีเงินโบนัสครั้งที่ 2         34,500 
เดือนมิถุนายนหักภาษี ณ ที่จาย (ภาษีเงินเดือน + ภาษีโบนัสครั้งที่ 1) =  1,625 + 34,500 
        =  36,125 บาท 
การหักภาษี ณ ที่จายทั้งสิ้น 
 มกราคม – พฤษภาคม =  1,625*5  =  8,125  
 มิถุนายน  =  16,625*1  =  16,625 
 กรฎาคม – พฤศจิกายน =  1,625*5  =  8,125 
 ธันวาคม  =36,125*1  =  36,125 
    รวม   =  69,000 บาท 
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 3.1.5 นายจางออกเงินคาภาษีแทนลูกจางกรณีนายจางออกเงินคาภาษีแทนใหลูกจาง สําหรับเงิน
เดินหรือคาจางที่ลูกจางไดรับในปีใด โดยลูกจางไมตองรับภาระในการเสียภาษีดวยตนเองเลย ใหนําเงินคา
ภาษีท่ีนายจางออกแทนใหไปรวมกับเงินเดือน หรือคาจางที่ลูกจางไดรับในปีนั้น แลวคํานวณภาษีตาม
เกณฑแในมาตรา 48 (1) แหงประมวลรัษฎากร จนกวาจะไมมีเงินคาภาษีที่นายจางตองออกแทนใหอีก 
 กรณีนายจางออกเงินคาภาษีแทนใหลูกจางสําหรับเงินเดือนหรือคาจางเป็นจํานวนที่แนนอน เชน 
เทากับจํานวนภาษีท่ีจะตองชําระใหนําเงินคาภาษีที่นายจางออกแทนใหไปรวมกับเงินเดือนหรือคาจางที่
ลูกจางไดรับในปีนั้น แลวคํานวณภาษีตามเกณฑแในมาตรา 48 (1) แหงประมวลรัษฎากร 

 3.1.5.1 กรณีนายจางออกภาษีใหทั้งหมด 
  กรณีนายจางออกเงินคาภาษีเงินไดแทนลูกจางสําหรับเงินเดือนหรือคาจางท่ีไดรับในปี
ภาษี โดยลูกจางไมตองรับภาระในการเสียภาษีเงินไดดวยตนเองเลย (ออกภาษีใหตลอดไป)  
  วิธีการคํานวณภาษีที่นายจางออกใหแทจริง ใหคํานวณหลายๆครั้งจนกวาจํานวนภาษีจะ
คงท่ี ใหถือเอาจํานวนภาษีนั้นเป็นภาษีท่ีนายจางตองจายให ( คําสั่ง ทป.96/2543 ขอ 4 (7) )  
ตัวอย่าง นายสมชายมีเงินเดือนๆละ 40,000 บาท มีภรรยาชอบดวยกฎหมายและบุตรผูเยาวแ 1 คน บริษัท
ออกเงินภาษใีหตลอดไป ผูจายเงินไดตองหักภาษี ณ ที่จาย ดังนี้  

 
หมายเหตุ    1.ภาษีครั้งกอน(1.1)ของการคํานวณครั้งที่1ยังไมมี 
                  2.ภาษีท่ีนายจางออกใหที่แทจริงคือ  4,210.5  บาท  (คํานวณครั้งที่  4,5,6) 
คํานวณภาษีเป็นรายเดือน 

ภาษีท่ีนายจางออกท้ังปี   =  4,210.5 บาท 
ดังนั้นจะตองจายภาษีเดือนละ  =  4,210.5/12  =  350.87 บาท 

3.5.1.2  กรณีนายจางออกภาษีใหครั้งเดียว 
สําหรับกรณีที่นายจางออกภาษีแทนลูกจางสําหรับเงินเดือนหรือคาจางเป็นจํานวนที่แนนอน 

เพียงครั้งเดียวใหคํานวณภาษีที่นายจางออกใหนําไปรวมกับเงินไดทั้งหมดแลวคํานวณภาษีอีกครั้งไดเทาใด
จึงเฉลี่ยเป็นรายเดือนใหเอา  12  หารถามีเศษใหนําไปรวมกับเดือนสุดทาย(คําสั่ง  ป  96/2543  ขอ 1  (8)  
) 

รายการค านวณ ครัง้ที1่ ครัง้ที2่ ครัง้ที3่ คัง้ที4่ ครัง้ที5่ ครัง้ที6่

(1)เงนิเดอืนเสมอืนหนึง่จา่ยทัง้ปี 40,000x12 480,000.00    480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 

   (1.1)บวกภาษีครัง้กอ่น - 4,000.00     4,200.00     4,210.00     4,210.50     4,210.50     

   (1.2)รวมเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ 480,000.00    484,000.00 484,200.00 484,210.00 484,210.50 484,210.50 

(2)หกัคา่ใชจ้า่ย 50%(แตไ่มเ่กนิหนึง่แสนบาท) 240,000.00    242,000.00 242,105.00 242,105.00 242,105.25 242,105.25 

   (2.1)ดงันัน้จงึหกัไดเ้พยีง 100,000.00    100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

(3)คงเหลอืเงนิไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ย(1.2)-(2.1) 380,000.00    384,000.00 384,200.00 384,210.00 384,210.50 384,210.50 

(4)หกัลดหยอ่น  นายสมชาย  60,000 บาท

                      คูส่มรส60,000บาท

                      บตุรก าลงัศกึษา1คน30,000บาท

(5)รวมคา่ลดหยอ่น(60,000+60,000+30,000) 150,000.00    150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

(6)คงเหลอืสทุธ ิ(3)-(5) 230,000.00    234,000.00 234,200.00 234,210.00 234,210.50 234,210.50 

(7)ค านวณภาษีเงนิไดต้ามอัตราภาษี

        เงนิไดส้ทุธ ิ150,000 บาทแรกยกเวน้

        เงนิไดส้ทุธติอ่มาทีต่อ้งเสยี 5% 80,000.00      84,000.00   85,200.00   84,210.00   84,210.50   84,210.50   

(8)เสยีภาษี5% 4,000.00       4,200.00     4,210.00     4,210.50     4,210.50     4,210.50     
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ตัวอย่าง  นายสมชายมีรายไดเดือนละ  40,000 บาท มีภรรยาชอบดวยกฎหมาย  และมีบุตร 
ผูเยาวแ  1  คนบริษัทออกเงินคาภาษีเงินไดให  บริษัทมีวิธีคํานวณหักภาษี  ณ  ที่จายดังนี้ 

วิธีทํา 
ครั้งที ่ 1 

1. เงินเดือนเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งปี  =40,000x12  =480,000 
2. หัก  คาใชจาย  ( 50%  ไมเกิน  100,000 บาท) = 100,000 บาท 
3. คงเหลือเงินไดหลังหักคาใชจาย  (1)-(2)  =380,000  บาท 
4. หัก  ลดหยอน(60,000+60,000+30,000)  =150,000  บาท 
5. คงเหลือเงินไดสุทธิ  (3)-(4)  =230,000 บาท 
6. คํานวณภาษีครั้งที่  1  ตามอัตราภาษี 
 เงินไดสุทธิ  150,000  บาทแรกไดรับการยกเวนภาษี 
เงินไดสุทธิ  80,000  บาทตอมาเสียภาษี  5%  =4,000บาท 
รวมเสียภาษีท้ังหมด  (ภาษีที่นายจางออกให)  =4,000บาท 
ครั้งที่  2 
7. เงินเดือนเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งปี  =4  0,000x12  =  480,000  บาท 
8. บวก  ภาษีท่ีคํานวณไดครั้งที่  1   =  4,000  บาท 
9. รวมเงินไดพึงประเมิน  (7)+(8)  =  484,000  บาท 
10. หัก  คาใชจาย  (50% ไมเกิน 100,00  บาท)  =  100,000  บาท 
11. คงเหลือเงินไดหลังหักคาใชจาย  (9)-(10)  =  384,000  บาท 
12. หัก  คาลดหยอน  =  150,000  บาท 
13. คงเหลือเงินไดสุทธิ  (11)-(12)  =  234,000  บาท 
14. คํานวณภาษีครั้งที่  2  ตามอัตราภาษี   
เงินไดสุทธิ  150,000  บาทแรกไดรับการยกเวนภาษี 
เงินไดสุทธิ  84,000  บาทตอมาเสียภาษี  5%  =  4,200  บาท 
รวมเสียภาษีท้ังหมด  =  4,200 บาท 
15. ภาษีเงินไดหัก  ณ  ที่จายแตละเดือน  4,200/12  =  350  บาท  ตอบ 

3.2  ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  40 (1) และ (2)  ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน  ซึ่งไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางาน  และไดจายตามหลักเกณฑแ  วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดใหคํานวณตามเกณฑแในมาตรา 48 (5) เป็นภาษีท้ังสิ้นเทาใดใหหกัไวเทานั้น 

3.2.1 มาตรา 48 (5) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีกับเงินไดอ่ืน คือ 
เงินที่นายจางจายใหครั้งเดียว เนื่องเหตุออกจากงาน ซึ่งไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางานไมนอยกวา 5 
ปี และไดจายตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยใหนําเงินไดพึงประเมินดังกลาวหัก
คาใชจายเป็นจํานวนเงินเทากับ 7,000  บาท คูณดวยปีที่ทํางาน แตไมเกินเงินไดพึงประเมิน เหลือเทาใดให
หักคาใชจายอีกรอยละ 50 ของเงินที่เหลือนั้น แลวคํานวณภาษีตามอัตราภาษี เงินได แตการคํานวณภาษี
ตามหลักเกณฑแนี้จะไมไดรับยกเวนภาษีสําหรับเงินได 150,000 บาท 
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 กรณีเงินไดพึงประเมินดังกลาวจายในลักษณะเงินบําเหน็จจํานวนหนึ่ง  และเงินบํานาญจํานวน
หนึ่ง  ใหถือวาเฉพาะเงินที่จายในลักษณะเงินบําเหน็จเป็นเงินซึ่งนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจาก
งาน และใหลดคาใชจายจํานวน  7,000  บาท  ลงเหลือ  3,500  บาท 
 จํานวนปีที่ทํางานตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเงินบําเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่ทาง
ราชการจาย  ใหถือจํานวนปีที่ใชเป็นเกณฑแคํานวณเงินบําเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันนั้นตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับของทางราชการ 
 ในการคํานวณจํานวนปีที่ทํางาน  นอกจากกรณีตามวรรคสามเศษของปีถาถึง  183  วัน  ใหถือ
เป็นหนึ่งปี  ถาไมถึง  183  วันใหปใดทิ้ง 
   เงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40(1) (2)  ที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
หมายถึงเงินไดตอไปนี้ 

3.2.1.1 เงินไดที่คํานวณตามหลักเกณฑแ  และวิธีการเชนเดียวกับการคํานวณบําเหน็จ 
บํานาญราชการ 

3.2.1.2 เงินที่จายจากกองทุนตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หรือกองทุน 
บําเหน็จบํานาญราชการ (ยกเวนภาษี) 

3.2.1.3 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (ยกเวนภาษี) 
3.2.1.4 เงินไดพึงประเมินที่จายใหครั้งเดียวที่มีวิธีการคํานวณตางไปจาก  ขอ 3.2.1.1 

3.2.2 การหักคาใชจายสําหรับเงินไดตามหัวขอ 3.2.1.1 – 3.2.1.3  มีดังนี้ 
3.2.2.1 คาใชจายสวนแรก  7,000  บาท  คูณดวยปีที่ทํางานแตไมเกินเงินไดพึงประเมิน  

ถาเงินไดพึงประเมินที่ไดรับมีลักษณะการจายเป็นเงินบําเหน็จจํานวนหนึ่งและเป็นเงินบํานาญ
จํานวนหนึ่ง  คาใชจายเฉพาะเงินที่จายในลักษณะบําเหน็จใหหักคาใชจายเทากับ 3,500  บาทคูณ
ดวยปีที่ทํางาน 

3.2.2.2 คาใชจายสวนที่สอง  หลังจากหักคาใชจายสวนแรกแลว  เหลือเทาใดใหหัก
คาใชจายไดอีกรอยละ  50 

3.2.2.3 เงินไดที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน  ตามขอ 3.2.1.4  
จํานวนเงินไดท่ีจะนํามาเป็นเกณฑแการหักคาใชจายตองไมเกินจํานวนเงินเดือนถัวเฉลี่ย  12  เดือน
สุดทายกอนออกจากงานบวกดวยรอยละ  10  ของเงินเดือนถัวเฉลี่ยนั้น 

         ตัวอย่าง  นาย เอ  ทํางานมา  30  ปี  ไดรับเงินเดือน ๆ สุดทายกอนออกจากงาน  20,000  บาท  
นายจาง จายบําเหน็จให  600,000  บาท  ใหคํานวณภาษีท่ีนายเอ  ถูกหักไว  ณ  ที่จาย 
 
         วิธีทํา 
 เงินไดพึงประเมิน     600,000 
 หัก  คาใชจายสวนแรก  (7,000 x 30 )   210,000 
 เหลือ        390,000 
 หัก  คาใชจายสวนที่สอง  (50/100 x 390,000)  195,000 
 เหลือเงินไดหลังหักคาใชจาย     195,000 
  คํานวณภาษี  (195 ,000 x 5%)        9,750  บาท 
 การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย กรณีนี้ เงินได 150 ,000 บาท แรกจะไมไดยกเวนภาษี เนื่องจาก
ไมไดคํานวณตามเกณฑแในมาตรา 48(1) 
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         ตัวอย่าง  จากตัวอยางที่  1  ถานายเอ  ไดรับบําเหน็จ  600,000  บาท  และไดรับบํานาญอีก
เดือนละ  20,000  บาท  เฉพาะเงินบําเหน็จ  600,000  บาท  ที่ถือเป็นเงินไดที่นายจางจายใหครั้งเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน  คํานวณหักภาษี  ณ  ที่จาย ดังนี้ 
        วิธีทํา 
 เงินไดพึงประเมิน     600,000 
 หัก  คาใชจายสวนแรก  (3,500 x 30)   105,000 
 เหลือ        495,000 
 หัก  คาใชจายสวนที่สอง (50/100 x 495,000)  247,500 
 เงินไดหลังหักคาใชจาย       247,500 
  ภาษีท่ีนายเอ  ถูกหัก ณ ที่จาย  12,375  บาท 
 สําหรับเงินบํานาญเดือนละ  20,000  บาท  การคํานวณหักภาษี  ณ  ที่จาย  ใหคํานวณหักเป็น
รายเดือนเหมือนกับการหักภาษี  ณ  ที่จายจากเงินเดือนปกต ิ
         ตัวอย่าง  นายบี  ทํางานมา  10  ปี  และไดออกจากงานเมื่อ  31  ธันวาคม  นายจางจายบําเหน็จ
ให  200,000  บาท  (คํานวณตามเกณฑแนายจาง)  ในปีที่ออกจากงานนายบี  ไดรับเงินเดือนตั้งแต  ม.ค.-
มิ.ย.  เดือนละ  12,000  บาท  ตั้งแต  ก.ค.-ธ.ค.  เดือนละ  15,000  บาท  นายบีเลือกเสียภาษีโดยไม
นําไปรวมคํานวณกับเงินไดอ่ืน  จะถูกหักภาษี  ณ  ที่จายเทาใด  
        วิธีทํา 
 เงินไดที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะออกจากงาน        200,000 
 เงินเดือน ๆ สุดทาย             15,000 
 เงินเดือนถัวเฉลี่ย (12,000 x 6)+(15,000 x 6) + 10% = 13,500 + 1,350 =  14,850 
                                                     12 
 ดังนั้นเงินที่ใชเป็นเกณฑแในการหักคาใชจายคือ  (14,850x10 )      148,500 
 หัก  คาใชจายสวนแรก (7,000 x 10 )           70,000 
 เหลือ               78,500 
 หัก  ค่าใช้จ่ายส่วนที่สอง  (50/100 x 78,500)            39,250 
 เงินไดหลังหักคาใชจาย  (200,000 – 70,000 – 39,250)         90,750 
 ภาษีหัก  ณ  ที่จาย                         4,537.50   บาท 
3.3 การหักภาษี  ณ  ที่จ่ายตามมาตรา  50(2)  ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  40(3) และ (4)  
ให้คํานวณหักตามอัตราภาษีเงินได้เว้นแต่ 

3.3.1 ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40(3) และ (4) นอกจากที่ระบุไวใน (2) (3) และ (4)  
ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเป็นผูอยูในประเทศไทย  ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15  ของเงินได 

3.3.2 ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา  48(3)(ก) และ (ค)  ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 
15 ของเงินได อันไดแกเงินไดตอไปนี้  ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร  
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณแ  ดอกเบี้ยเงินกู  ดอกเบี้ยตั๋วเงินที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือ
นิติบุคคลอ่ืน  ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ดอกเบี้ยรับ
จากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ผลประโยชนแที่ไดจากการโอนพันธบัตร หุนกู  หรือตั๋วเงิน 



                                                                               291                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

หรือตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้  ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผูออก  ทั้งนี้เพราะ
ที่ตีราคาเป็นเงินไดเกินกวาที่ลงทุน 

3.3.3 ในกรณีท่ีเป็นเงินไดพึงประเมินระบุไวในมาตรา  48(3)(ข)  ใหถือวาผูออกตั๋วเงิน  ผูออกตรา
สารแสดงสิทธิ์ในหนี้  หรือนิติบุคคลผูโอนตั๋วเงิน  หรือตราสารดังกลาวใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดตาม
สวนนี้เป็นผูจายเงินไดพึงประเมิน  และใหเรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูมีเงินได  ในอัตรารอยละ  15  ของเงิน
ได  และใหถือวาภาษีท่ีเรียกเก็บนั้นเป็นภาษีท่ีหักไว 

3.3.4 ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40(4)(ก)  ที่มิไดระบุใน  (ข)  และ  (ค)  แหงมาตรานี้
ถาผูจายเงินมิใชนิติบุคคล  และจายใหแกผูรับซึ่งเป็นผูอยูในประเทศไทยไมตองหักภาษีตามมาตรานี้ 

3.3.5 ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ข) ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 10 ของเงินได 
         ตัวอย่าง   บริษัท  ก  จายเงินคาลิขสิทธิ์ใหนายออม  เป็นเงิน  300,000  บาท 
         วิธีทํา  บริษัท  ก  หักภาษี  ณ  ที่จาย  ดังนี้  เงินไดพึงประเมิน   300,000  บาท 
  ภาษีสําหรับเงิน  100,000  บาท  แรก  5%    =     5,000  บาท 
  ภาษีสําหรับเงิน  200,000  บาท  หลัง 10%  =    20,000  บาท 
 ภาษีท่ีนายออมถูกหัก  ณ  ที่จายจากเงินไดคาลิขสิทธิ์ =   25,000  บาท 
         ตัวอย่าง  นาย  ก  ฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด  ประเภทฝากประจํา  3  เดือน  ไดรับ
ดอกเบี้ย 
50,000  บาท  ธนาคารจะตองหักภาษี  ณ  ที่จายไว  15%  เป็นเงิน  50,000 x 15/100  =  7,500  บาท 

สําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40(4)(ข)  คือเงินปในผลหรือสวนแบงผลกําไรที่ไดรับจาก
บริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  กองทุนรวม  หรือสถาบันการเงินที่ กฎหมาย  
โดยเฉพาะของประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชย -กรรม  หรือ
อุตสาหกรรม  เลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ  10  ตามที่ถูกหัก  ณ  ที่จาย  หรือนําไปรวมคํานวณภาษีตาม
วิธีโดยทั่วไปก็ได 
          ตัวอย่าง  นาย  ก  ไดรับเงินปในผลจากบริษัท  เดนชัย  70,000  บาท  กรณีนี้  บริษัท เดนชัย  
จะหักภาษี  ณ  ที่จาย  10% = 7,000  บาท  นาย  ก  จะเสียภาษีตามที่ถูกหักไว  ณ  ที่จาย  7,000  บาท  
หรือนําเงินไดพึงประเมิน  70,000  บาท  ไปรวมกับเงินไดอ่ืนแลวจึงคํานวณภาษีตามวิธีทั่วไปก็ได 
กรณีที่ไม่ต้องหักภาษี  ณ  ที่จ่าย 
 ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  หรือหางหุนสวนสามัญเป็นผูจายใหแกผูรับ  ซึ่ง
เป็นผูอยูในประเทศไทยไมตองหักภาษี  ณ  ที่จาย  ผูรับมีหนาที่ยื่นแบบรายการเสียภาษีเงินไดเอง 
3.4 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา  50(3) 
 กรณีจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40(5)  และ (6)  ใหแกผูรับซึ่งมิไดเป็นผูอยูในประเทศไทย  
ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ  15  ของเงินได 
 เชน  บริษัท  เมืองไทย  จํากัด  ซึ่งอยูที่กรุงเทพฯ  ไดจางนาย  A  สถาปนิกชาวตางประเทศ  ซึ่ง
มิไดอยูในประเทศไทยมาออกแบบอาคารสํานักงาน  เป็นเงินคาจาง  300,000  บาท  เมื่อบริษัท  เมืองไทย
จํากัด  สงเงินไปใหนาย  A  ยังตางประเทศตองหักภาษีไว  15%  เป็นเงิน  45,000  บาท 
3.5 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา  50(4) 
 นอกจากกรณีตามมาตรา  50(5)  ในกรณีผูจายเงินตามมาตรานี้เป็นรัฐบาล  องคแการของรัฐบาล
เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคแการบริหารสวนทองถิ่นอ่ืน  ซึ่งจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40(5)  (6) 
(7)  หรือ  (8)  แตไมรวมถึงการจายคาพืชผลทางการเกษตรใหแกผูรับรายหนึ่ง ๆ มีจํานวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต  
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10,000  บาทขึ้นไป  แมการจายนั้นจะเป็นแบงจายครั้งหนึ่ง ๆ ไมถึง  10,000  บาทก็ดี  ใหคํานวณหักใน
อัตรารอยละ  1  ของเงินไดพึงประเมิน  แตเฉพาะเงินไดในการประกวด  หรือแขงขันใหคํานวณหักตาม
อัตราภาษีเงินได 
 ตัวอย่าง (1)  นาย  ก.ขายสินคาใหมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 15,000 บาท มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานีจะตองหักภาษี  ณ  ที่จายไว  1%  เป็นเงิน  150  บาท 
 ตัวอย่าง  (2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดการแขงขันชกมวยอาชีพ  และไดจายเงินรางวัลให
นายสมคิด  นักมวยที่ชนะเป็นเงิน  100,000  บาท  ตองหักภาษี  ณ  ที่จายดังนี้ 
  เงินได  100,000  อัตราภาษีรอยละ  5  =  50,000  บาท 
 ถาสวนราชการเป็นผูจัดประกวด  หรือแขงขัน  และผูเขาประกวดแขงขันไมมีอาชีพในการประกวด
แขงขัน  เงินรางวัลที่ไดรับไมตองเสียภาษี 
3.6 การหักภาษี ณ ที่จ่ายมาตรา  50(5)  ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8)  เฉพาะที่จายใหแก
ผูรับซึ่งขายอสังหาริมทรัพยแ  ใหคํานวณหักดังตอไปนี้ 

3.6.1 สําหรับอสังหาริมทรัพยแอันเป็นมรดก  หรืออสังหาริมทรัพยแที่ไดรับจากการใหโดยเสนหาให
คํานวณหักภาษีตามเกณฑแในมาตรา  48(4) (ก)  กลาวคือ  หักคาใชจายรอยละ  50  ของเงินได  เหลือ
เทาใดใหเป็นเงินไดสุทธิ  แลวหารดวยปีที่ถือครอง  ไดผลลัพธแเป็นเงินเทาใดใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษี
เงินได  ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนปีที่ถือครอง  ผลลัพธแที่ไดเป็นเงินภาษีท่ีตองเสีย 

3.6.2 เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยแที่ไดมาทางอ่ืนนอกจาก 3.6.1 ใหหักคาใชจายตามที่
กําหนด  โดยพระราชกฤษฎีกา  แลวคํานวณภาษีตามเกณฑแเหมือนกับ 3.6.1 ตามตารางท่ี 11-1 

3.6.3  เงินไดที่นํามาคํานวณภาษีใหใชเงินไดตามราคาทุนทรัพยแเพ่ือจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย
ที่ดิน 

3.6.4 ภาษีหัก ณ ที่จาย ตองไมเกินรอยละ 20 ของราคาขาย 
3.6.5 จํานวนปีที่ถือครองนับจํานวนตั้งแตปีที่ไดกรรมสิทธิ์ถึงปีที่โอนอสังหาริมทรัพยแนั้น ถาเกิน 

10 ปี ใหนับเพียง 10 ปี 
3.6.6 การขายที่ดินมรดกที่ตั้งนอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ไดรับยกเวนไมเกิน 

200,000 บาท 
 ตารางที่ 11-1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายของเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จําแนกตามปีท่ีถือครอง 

จํานวนปีที่ถือครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 ปีขึ้นไป 
รอยละคาใชจาย 92 84 77 71 65 60 55 50 

 

 กรณีที่ตองเสียภาษีโดยวิธีหัก  ณ  ที่จายเมื่อคํานวณภาษีแลวตองไมเกินรอยละ  20  ของราคา
ขายแตถาเสียภาษีโดยรวมกับเงินไดอ่ืน  แลวคํานวณภาษีตามวิธีทั่วไป  ใหหักคาใชจายรอยละ  50  ของ
เงินไดตาม  (ก)  หรือตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ตาม  (ข)  แลวแตกรณี 
 ตัวอย่าง  นายสมพิศขายที่ดินที่ไดรับจากมรดก  และถือครองมาเป็นเวลา  5  ปี  และตั้งอยูในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี  ราคา  500,000  บาท  ราคาประเมินทุนทรัพยแเพ่ือจดทะเบียนสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  600,000  บาท  กรณีนี้เจาพนักงานที่ดิน  เป็นผูหักภาษี ณ ที่จายดังนี้ 
 เงินไดพึงประเมิน     600,000  บาท 
 หัก  คาใชจาย  50%     300,000  บาท 
 เหลือเงินไดสุทธิ      300,000  บาท 
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 เงินไดสุทธิหารปีที่ถือครอง  300,000/5     60,000  บาท 
 คํานวณภาษี  60,000 X 5/100  =        3,000  บาท 
 คูณดวยปีที่ถือครอง  3,000 X 5      15,000  บาท 
 นายสมบัติจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย  15,000  บาท  
 ตัวอย่าง นายสมแพงขายที่ดินใหนายสมชาย  เป็นเงิน 500,000 บาท เมื่อ 1 ก.ย. 2556 นายสม
แพงไดซื้อที่ดินแปลงนี้มาเมื่อ  1 ก.ย. 2552 โดยใชในการทําสวน  นายสมแพงจะถูกหักภาษี ณ ที่จายดังนี้ 
 เงินไดพึงประเมิน     500,000  บาท 
 หัก  คาใชจาย  65% ตามกฤษฎีกา    325,000  บาท 
 เหลือเงินได      175,000  บาท 
 หารดวยปีที่ถือครอง  175,000/5      35,000  บาท 
 ภาษีสําหรับเงินได  35,000  รอยละ  5       1,750  บาท 
 คูณดวยปีที่ถือครอง  1,750 X 5        8,750  บาท 
 นายสมบัติถูกหักภาษี ณ ที่จาย        8,750  บาท 
4 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา  3  เตรส  แห่งประมวลรัษฎากร   

ปใจจุบันอธิบดีกรมสรรพากรไดมีคําสั่งที่  ท.ป.  4/2528  กําหนดใหมีการหักภาษี ณ ที่จายตาม
มาตรา  3  เตรส  แหงประมวลรัษฎากร   

การหักภาษี ณ ที่จาย  กรณีนี้ เป็นกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชนแในการจัดเก็บภาษี ใหอธิบดี
กรมสรรพากรมีอํานาจออกคําสั่งใหผูจายเงินไดพึงประเมิน  ที่ไมมีหนาที่หักภาษีเงินได  ณ ที่จายตาม
มาตราอ่ืนที่กําหนดไวในประมลรัษฎากร  ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายเพ่ิมเติมได  ทั้งนี้ภายในกรอบของ
กฎกระทรวง 
 ปใจจุบันอธิบดีกรมสรรพากรไดมีคําสั่งที่  ท .ป. 4/2528  กําหนดใหมีการหักภาษี ณ ที่จายตาม
มาตรา 3  เตรส แหงประมวลรัษฎากร ดังนี้  

ขอ 4 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินประเภท
ที่ 5  (ก) จากคาเชาหรือประโยชนแอยางอ่ืนที่ไดเนื่องจากการใหเชาทรัพยแสิน แตไมรวมถึงคาแหงอาคาร
หรือโรงเรือนท่ีไดรับกรรมสิทธแ และคาเชาตามสัญญาใหเชาทรัพยแสินแบบลิสซิ่งใหแกผูรับซึ่งเป็น 

     (1)  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอย
ละ 5.0  

     (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากที่ระบุใน (3) 
หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 5.0 

     (3)  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดใหเป็นองคแการ สถานสาธารณกุศล หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 
10.0 

     การใหเชาทรัพยแสินแบบลิสซิ่ง หมายถึง การใหเชาทรัพยแสินที่เป็นไปตามหลักเกณฑแดังนี้  
 1.  ผูใหเชาเป็นบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระและไมต่ํากวา 60 

ลานบาท และเป็นผูประกอบการภาษีมูลคาเพ่ิมที่คํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ 
 2.  ผูเชาเป็นนิติบุคคล 
 3.  กําหนดเวลาเชาตองมีระยะเวลาตั้งแต 3 ปีขึ้นไป เวนแตเป็นทรัพยแที่ยึดคืนจากผูเชาราย

อ่ืน 
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ขอ 5 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินประเภท  
ที่ 6 จากวิชาชีพอิสระใหแกผูรับซึ่งเป็น 

 (1)  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมหรือภาษีเงินไดนิติบุคคล นอกจากที่ระบุใน (2) 
เฉพาะที่เป็นผูมีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรืออยูในประเทศไทย หรือประกอบกิจการในประเทศไทย 
แลวแตกรณี หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 3.0 

 (2)  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่
รัฐมนตรีประกาศใหเป็นองคแการ สถานสาธารณกุศล หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 
10.0 

ขอ 6 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินเฉพาะที่
เป็นคาจางทําของ ใหแกผูรับซึ่งเป็น 

 (1)  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เฉพาะคาจางทําของที่เขาลักษณะเป็นเงินไดพึง
ประเมินประเภทที่ 7 หรือ 8 หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 3.0 

 (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือ
สมาคม หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 3.0  

 (3)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ ประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยมีสํานักงานสาขาตั้งอยูเป็นการถาวรในประเทศไทยหักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไว
ในอัตรารอยละ 3.0 

ขอ 7 ใหบุคคล บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หางหุนสวนสามัญหรือคณะ
บุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 8 แหงประมวลรัษฎากร ใหแกผูรับซึ่งเป็น 

 (1)  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิติบุคคล เฉพาะที่เป็นรางวัลใน
การประกวด การแขงขัน การชิงโชค หรือการอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน หักภาษี ณ ที่จาย โดย
คํานวณหักไวในอัตรารอยละ 5.0 

 (2)  นักแสดงสาธารณะ หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 5.0 เวนแต
กรณีมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ คํานวณหักตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

คําวา “นักแสดงสาธารณะ” หมายความวานักแสดงละคร ภาพยนตรแ วิทยุ และโทรทัศนแ นักรอง 
นักดนตรี หรือนักกีฬาอาชีพหรือนักแสดงเพ่ือความบันเทิงใด ๆ  
 ขอ 8 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินที่เป็นคา
โฆษณา ใหแกผูรับซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จาย โดย
คํานวณหักไวในอัตรารอยละ 2.0 
 ขอ 9 ใหบุคคล บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืน หางหุนสวนสามัญหรือคณะ
บุคคลที่มิใชนิติบุคคล เฉพาะกรณีที่เป็นผูสงออก หรือผูผลิตผลิตภัณฑแใด ๆ จากสัตวแน้ําและผูผลิตอยูใน
บังคับตองขออนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินที่เป็นคาซื้อสัตวแ
น้ํา ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต และสวนตาง ๆ ของสัตวแน้ําไมวาจะสดหรือแชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ เพ่ือรักษาไวมิใหเปื่อยเนาในระหวางขนสง ใหแกผูรับซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 1.0 (ยังไมมีผลใช
บังคับ) 
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 ขอ 10 ใหบุคคล บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน หางหุนสวนสามัญ หรือคณะ
บุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินที่เป็นคาจางทําของใหแกผูรับจาง ซึ่งเป็นบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมิไดมี
สํานักงานสาขาตั้งอยูเป็นการถาวรในประเทศไทย หักภาษี ณ ที่จายโดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 5.0 
5 การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย 

5.1 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 69 ทวิ 
ถารัฐบาล องคแการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคแการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 

เป็นผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ใหกับ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ใหคํานวณหักภาษีเงิน
ไดไว ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 1 ภาษีที่หักไวนี้ใหถือเป็นเครดิต ในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัท หรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น 

ตัวอย่าง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จายเงินคาซื้อวัสดุการศึกษา 12,000 บาท ใหกับบริษัทอุดรศึกษา 

กรณีเชนนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะตองทําการหักภาษี ณ ที่จาย ไว 120 บาท  
( 12,000  x  1  ) 
     100 

 5.2 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ตรี เป็นกรณี ที่ บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคล 
ขายอสังหาริมทรัพยแ ใหแกบุคคลธรรมดา บริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล ตอง๔กหักภาษี ณ ที่จายเมื่อมีการ
จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม ซึ่งในทางปฏิบัติเจาพนักงานที่ดินจะคํานวณหักภาษี ณ ที่จาย จากผูขาย 
ดังนี้ 
 5.2.1 ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย คือ บริษัทหางหุนสวนนิติบุคคล 
 5.2.2 ผูหักภาษี ณ ที่จาย คือบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญที่มิใช
นิติบุคคล บริษัทหางหุนสวนนิติบุคคล 
 5.2.3 เงินไดท่ีถูกหักภาษี ณ ที่จาย ไดแก เงินไดตาม ม.40 (8) จากการขายอสังหาริมทรัพยแ 
 5.2.4 อัตราภาษีหัก ณ ที่จาย รอยละ 1 ของราคาประเมิน 
 5.2.5 ภาษีหัก ณ ที่จาย ถือเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล 

ตัวอยาง นายสมโชค ซื้อที่ดินจากบริษัทแลนดแพัฒนาราคา 1,000,000 บาท เจาพนักงาน
ที่ดินจะหักภาษี ณ ที่จายจากบริษัทแลนดแพัฒนา 1,000,000*1% = 10,000 บาท และเงิน 10,000 บาท 
ถือเป็นเครดิตภาษีของบริษัทแลนดแพัฒนาในการคํานวณภาษีสิ้นปี  
 5.3 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70,แหงประมวลรัษฎากรบัญญัติวา “บริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากนอกหรือในประเทศไทย ใหบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายตามอัตราภาษีเงินไดสําหรับ
บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคล แลวนําสงอําเภอทองที่ พรอมกับการยื่นรายงานตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมินนั้น ทั้งนี้ใหนํามาตรา 54 มาบังคับใช
โดยอนุโลม” จากบัญญัติสรุปวา  
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 5.3.1 ผูหักภาษี ณ ที่จาย คือผูจายเงินไดตามมาตรา 40 (2) หรือ (6) อาจเป็นคนธรรมดา คณะ
บุคคล หรือนิติบุคคล  
 5.3.2 ผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย คือ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายของ
ตางประเทศ 
 5.3.3 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย มี 2 อัตรา คือ  

5.3.3.1 การจายเงินไดพึงประเมินเป็นเงินปในผลหรือสวนแบงกําไร อัตรารอยละ 10  
5.3.3.2 การจายเงินไดพึงประเมินประเภทอ่ืน อัตรารอยละ 15  

5.4 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 ทวิ เป็นการกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของตางประเทศที่จําหนายกําไรหรือเงินประเภทอ่ืนที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเป็นกําไร
ออกไปจากประเทศไทยตองเสียภาษีโดยใหหักภาษีจากจํานวนเงินที่จําหนายออกไปตามอัตราภาษีที่
กําหนดแลวสงอําเภอทองที่ในอัตรารอยละ 10  
5.5 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส 

ปใจจุบันอธิบดีกรมสรรพากรไดมีคําสั่งที่  ท.ป.  4/2528  กําหนดใหมีการหักภาษี ณ ที่จายตาม
มาตรา  3  เตรส  แหงประมวลรัษฎากร   

การหักภาษี ณ ที่จาย  กรณีนี้ เป็นกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชนแในการจัดเก็บภาษี ใหอธิบดี
กรมสรรพากรมีอํานาจออกคําสั่งใหผูจายเงินไดพึงประเมิน  ที่ไมมีหนาที่หักภาษีเงินได  ณ ที่จายตาม
มาตราอ่ืนที่กําหนดไวในประมลรัษฎากร  ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายเพ่ิมเติมได  ทั้งนี้ภายในกรอบของ
กฎกระทรวง 
 ปใจจุบันอธิบดีกรมสรรพากรไดมีคําสั่งที่   ท.ป. 4/2528  กําหนดใหมีการหักภาษี ณ ที่จายตาม
มาตรา 3  เตรส แหงประมวลรัษฎากร ดังนี้ 
 ขอ 1  ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินใหแก
ผูรับซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  หักภาษี ณ ที่จาย  โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 0.75  เฉพาะ
ผูจายเงินและสําหรับการซื้อสินคาในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1)  ยางแผนหรือยางชนิดอ่ืนอันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนใดๆ ของตนยางพารา เฉพาะ
กรณีผูซื้อเป็นผูสงออกหรือผูผลิตภัณฑแสําเร็จรูปจากยางดังกลาว  ไมวาจะใชยางนั้นเป็นสวนใหญหรือไม 
 (2)  มันสําปะหลัง  ไมวาเป็นหัวหรือจัดทําเป็นผง แปูง เสน กอน แทง ฝอย ชิ้น เม็ด หรือ
จัดทําใหลักษณะอ่ืน เฉพาะกรณีผูซื้อเป็นผูสงออก 

 (3)  ปอ  เฉพาะกรณีผูซื้อเป็นผูสงออกหรือผูผลิตกระสอบปุาน ผากระสอบปุาน ดายทอ
กระสอบปุาน หรือทอผากระสอบปุาน เชือกหรือผลิตภัณฑแใด  ๆที่ผลิตจากปอไมวาจะใชปอนั้นเป็นสวน
ใหญหรือไม 

 (4)  ขาวโพด เฉพาะกรณีผูซื้อเป็นผูสงออกหรือผูผลิตน้ํามันพืชหรืออาหารสัตวแทุกชนิด 
 (5)  ออย เฉพาะกรณีผูซื้อเป็นผูผลิตน้ําตาลทุกชนิด 
 (6)  เมล็ดกาแฟ ไมวาจะคั่วหรือไม เฉพาะกรณีผู ซื้อเป็นผูสงออกหรือผูผลิตผลิตภัณฑแ

สําเร็จรูปจากกาแฟ 
 (7)  ผลปาลแมน้ํามัน ไมวาเป็นสวนใดของผล เฉพาะกรณีผูซื้อเป็นผูผลิตน้ํามันปาลแม 
 (8)  ขาว เฉพาะกรณีผูซื้อเป็นผูสงออก 
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 คําวา “ขาว” หมายความวา ขาวสาร ปลายขาว ขาวกลอง ปลายขาวกลอง ขาวนึ่ง และปลายขาว
นึ่ง ทั้งนี้ไมวาจะเป็นขาวเหนียวหรือขาวเจา 

 (9) สินคา (1) ถึง (8) เฉพาะกรณีผูซื้อเป็นผูไมมีหนาที่เสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 
แตไมรวมถึงกลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยสหกรณแ  (คําสั่งกรมสรรพากรที่  ทป56/2538) 
 ขอ  2 ใหธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยแและบริษัท ตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยแ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ ซึ่งเป็นผูจายเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 
4 (ก) เฉพาะที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ใหแกผูรับซึ่งเป็น   
 (1)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากที่ระบุใน 
(2) หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรารอยละ 1.0 

 (2)  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการ ซึ่งมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเป็นองคแการสถานสาธารณกุศล หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวในอัตรา
รอยละ 10.0 

ขอ 3 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนมาตามกฎหมายไทย กองทุนรวม สถาบัน การเงิน
ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไมรวมถึงกิจการรวมคา ซึ่งเป็นผูจายเงินปในผล เงินสวนแบงของกําไร 
หรือประโยชนแอ่ืนใด ตามมาตรา 40 (4) (ข) แหงประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จาย โดยคํานวณหักไวใน
อัตรารอยละ 10.0 กรณีจายใหแกผูรับซึ่งเป็นบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
แตไมรวมถึง 
      (1)  บริษัทจดทะเบียน 
      (2)  บริษัทจํากัด  นอกจาก (1) ซึ่งถือหุนในบริษัทผูจายเงินปในผลไมนอยกวารอยละ 25 ของ
หุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัดผูจายเงินปในผล และบริษัทจํากัดผูจายเงินปในผลไมไดถือหุนใน
บริษัทจํากัดผูรับเงินปในผลไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
6 หน้าที่ของผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย 

1.  คํานวณภาษีหัก ณ ที่จายตามหลักเกณฑแที่กฎหมายกําหนดทุกคราวที่มีการจายเงินและหักไว 
2.  ภาษีท่ีหัก ณ ที่จาย ตองนําสงภายใน 7 วัน นับแตวันสิ้นเดือนที่จายเงิน โดยใชแบบ  ภ.ง.ด. 3  

ถาหักภาษี ณ ที่จายจากผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และแบบ ภ.ง.ด.53 ถาหักภาษี ณ ที่จาย
จากผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.  ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหแกผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

4.  การจายเงินไดพึงประเมินใหแกผูรับตามสัญญารายหนึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมถึง 500  บาท ไมตอง
หักภาษี ณ ที่จาย 
7 แบบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
          ภ.ง.ด. 1  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 50(1) แหงประมวลรัษฎากร
สําหรับบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล เป็นผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  40(1) 
(2)  แหงประมวลรัษฎากรใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  โดยกรอกรายการแสดงการจายเงิน
ได  และการหักภาษี ณ ที่จายเป็นรายตัวผูมีเงินไดพรอมกับนําสงเงินภาษีไมวาไดหักภาษีไวหรือไม  
(ภายใน 7 วันของเดือนถัดจากเดือนที่จายเงิน) 
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          ภ.ง.ด. 1ก.  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา  50(1)  แหงประมวลรัษฎากร  
สําหรับผูมีหนาที่ยื่นแบบ  ภ.ง.ด.1  กรอกรายการสรุปแบบ  ภ.ง.ด.1  เมื่อสิ้นปีภาษี 
          ภ.ง.ด. 1ก (พิเศษ)  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา  50(1)  กรณีการตั้งฎีกา
เบิกเงินเฉพาะขาราชการ  และลูกจางของสวนราชการ  ซึ่งเป็นการสรุปการหักภาษี ณ ที่จายตอนสิ้นปี  
(ภายในเดือนกุมภาพันธแของปีถัดไป) 
          ภ.ง.ด. 2  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา  50(2)  สําหรับบุคคล  หาง
หุนสวน  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล  เป็นผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา   40(3) (4)  ใหแกผูมี
หนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  โดยแสดงการจายเงิน  และการหักภาษีเป็นรายตัว  (ภายใน  7  วัน
ของเดือนถัดจากเดือนที่จายเงิน) 
          ภ.ง.ด. 3  เป็นแบบยื่นรายการหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา  3  เตรส  และมาตรา  50(3) 
(4) (5) สําหรับบุคคล   หางหุนสวน  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคล  เป็นผูจายเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา   40(5) (6) (7) (8)  แหงประมวลรัษฎากร  ใหแกผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  โดยกรอกรายการ
แสดงการจายเงินได  และการหักภาษี ณ ที่จายเป็นรายตัวพรอมกับนําสงเงิน  (ภายใน  7  วันของเดือนถัด
จากเดือนที่จายเงิน) 

          ภ.ง.ด. 3ก.  เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา  50(4)  สําหรับผูมีหนาที่ยื่น
แบบ  ภ.ง.ด.3ก.  ที่เป็นรัฐบาล  องคแกรของรัฐบาล  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือองคแการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นอ่ืน  กรอกสรุปแบบ  ภ.ง.ด.3ก.  ในปีภาษี  (ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป) 
8 ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
 ความรับผิดชอบของผูมีหนาที่ภาษี ณ ที่จายดังนี้ 
     1.  ถาผูจายเงินไดพึงประเมินซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย มิไดหักและนําเงินสงหรือไดหักและ
นําสงแลวแตไมครบจํานวนที่ถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินไดในการเสียภาษีที่ตองชําระตาม
จํานวนเงินภาษีที่มิไดหักและนําสง หรือตามจํานวนที่ขาดไปแลวแตกรณี ในกรณีที่ผูจายเงินไดหักภาษีไว
แลว ใหผูมีเงินไดซึ่งตองเสียภาษีพนความรับผิดที่จะตองชําระเงินภาษีเทาจํานวนที่ผูจายเงินไดหักไวแลวนั้น 
และใหผูจายเงินรับผิดชําระเงินภาษีจํานวนนั้นแตฝุายเดียว (มาตรา 54) 
 ตัวอย่าง  ผูจายหักภาษีเงินได ณ ที่จายเกินไปจากที่กฎหมายกําหนด ผูถูกหักภาษีจะตองขอคืน
จากผูจายที่หักเกินไปนั้นและผูจายที่หักภาษีเกินไปจะตองเป็นผูมาขอคืนจากกรมสรรพากรเอง (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/7551 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2526) 
     2.  ผูจายเงินซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ถาไมนําเงินภาษีที่ตนมีหนาที่หักสงอําเภอทองที่
ภายในกําหนดเวลา ตองรับผิดเสียเพ่ิมรอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองนําสง หรือ
ลดลงเหลือรอยละ 0.75 เมื่ออธิบดีอนุมัติใหขยายเวลานําสงภาษี (มาตรา 27) 
     3.  ผูจายเงินซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย หากไมยื่นแบบและแสดงรายการ ไมออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จายภายในกําหนดเวลา เวนแตจะแสดงไดวามีเหตุสุดวิสัย มีความผิดตามมาตรา 
35 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
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ภาพที่ 11-1 ภ.ง.ด.1 
ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพที่ 11-1 ภ.ง.ด.1 
ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพท่ี 11-2 ภ.ง.ด.1ก 

ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพท่ี 11-2 ภ.ง.ด.1ก 

ที่มา : กรมสรรพากร 
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ภาพท่ี 11-3 ภ.ง.ด1ก พิเศษ 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-3 ภ.ง.ด1ก พเิศษ 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-4 ภ.ง.ด.2 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-4 ภ.ง.ด.2 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-5 ภ.ง.ด.2ก 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-5 ภ.ง.ด.2ก 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-6 ภ.ง.ด.3 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-6 ภ.ง.ด.3 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-7 ภ.ง.ด.3ก 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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ภาพท่ี 11-7 ภ.ง.ด.3ก 

ที่มา : กรมสรรพกร 
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10 สรุป 
 การหักภาษี ณ ที่จาย เป็นวิธีการเสียภาษีท่ีกฎหมายกําหนดใหผูจายเงินเป็นผูมีหนาที่หักภาษีไว 
ณ ที่จาย โดยกําหนดใหผูจายเงินมีหนาทีหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ณ ที่จายตามมาตรา 50 และ
มาตรา 3 เตรส และหักภาษีเงินได นิติบุคคลตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 69 ทวิ  69 ตรี มาตรา 70 
มาตรา 70 ทวิ  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 
 

1. นายสมชายเป็นคนโสด ทํางานบริษัท A ไดรับเงินเดือนเดือนละ 30,000 บาท ตั้งแต ม.ค.-เม.ย. 2556 
และไดรับเงินเดือนๆ ละ 35,000 บาท ตั้งแต พ.ค.-ธ.ค.56 บริษัท A จะหักภาษี ณ ที่จายจากเงินเดือน
ของนายสมชายไวเดือนละเทาใด (แสดงการคํานวณประกอบ) 
2. นส.สมหญิง บัณฑิตจบใหม เขาทํางานที่ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อเดือน เม.ย. 2556 
ไดรับเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท จะถูกธนาคาร กรุงไทย หักภาษี ณ ที่จายไวเดือนละเทาไร (แสดงการ
คํานวณประกอบ) 
3. นายสมหมายทํางานธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินเดือนๆ ละ 40,000 บาท และไดจาย
เบี้ยประกันชีวิตใหกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด อายุกรมธรรมแ 12 ปี จายเบี้ยประกันปีละ 20,000 
บาท ใหแสดงวิธีคํานวณการหักภาษี ณ ที่จายของนายสมหมาย 
4.นายสมควรทํางานบริษัท แหลมทอง จํากัด ไดรับเงินเดือนๆ ละ 30,000 บาท ตั้งแต ม.ค.-พ.ค. และ
ไดรับเงินเดือนเดือนละ 40,000 บาท ตั้งแต มิ.ย.-ธ.ค. นอกจากนั้นในเดือน ธ.ค. ยังไดรับโบนัสอีก 
100,000 บาท ใหแสดงวิธีคํานวณเพื่อหักภาษี ณ ที่จายของนายสมควร 
5. นส.สาวิตรี รับราชการกรมบัญชีกลางไดรับเงินเดือนๆ ละ 45,000 บาท นอกจากนั้น นส.สาวิตรี ยัง
ไดรับคานายหนาในการขายคอนโดมิเนียมจากบริษัท ศุภาลัย จํากัด 200,000 บาท ในเดือน พ.ค. 56 
และรับคานายหนาจากการขายคอนโดมิเนียมครั้งที่ 2 จากบริษัท ศุภาลัย จํากัด อีก 300,000 บาท ใน
เดือน ต.ค. 2556 ใหแสดงการคํานวณการหักภาษี ณ ที่จาย จากเงินเดือนและคานายหนาที่จายให นส.
สาวิตรี 
6. นายสมโภชนแ นางสมบัติ สามีภรรยาชอบดวยกฎหมายมีบุตรผูเยาวแกําลังศึกษาในประเทศไทย 3 คน 
มีรายได-รายจาย เพ่ือการคํานวณภาษีในปี 2556 ดังนี้ 
รายไดนายสมโภชนแ 

1.ไดรับเงินเดือนจากบริษัท ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เดือนละ 40,000 บาท ตั้งแต 
ม.ค.-มิ.ย. 56 และไดรับเงินเดือนๆ ละ 45,000 บาท ตั้งแต ก.ค.-ธ.ค. 56 
2.ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จายเงินโบนัสให 300,000 บาท ในเดือน ธ.ค. 2556 

รายจายนายสมโภชนแ 
1.จายเบี้ยประกันชีวิตใหบริษัท ไทยประกันชีวิต ปีละ 30,000 บาท อายุกรมธรรมแ 12 ปี 
2. จายดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือซื้อบาน ปีละ 50,000 บาท 
 

รายไดนางสมบัต ิ
1.เปิดรานขายเครื่องใชไฟฟูา มีเงินไดปีละ 300,000 บาท 

 รายจายนางสมบัติ 
1.จายดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือซื้อรถยนตแปีละ 50,000 บาท 

คําถาม 
1. เป็นผูหักภาษี ณ ที่จาย นายสมโภชนแ นางสมบัติ 
2. แสดงจํานวนเงินการหักภาษี ณ ที่จาย จากคําถามที่ 1 
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7. นายวิทยากร ทํางานบริษัท สยามมอเตอรแ จํากัด อายุการทํางาน 30 ปี เงินเดือนในปีสุดทายที่เกษียณ
เดือนละ 50,000 บาท ไดรับเงินบําเหน็จจากบริษัท สยามมอเตอรแ 2,000,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่
จายเทาใด 
8. นายโมฬี รับราชการกรมโยธา อายุราชการ 32 ปี เงินเดือนสุดทายตอนเกษียณอายุราชการ 50,000 
บาท ไดรับเงินบําเหน็จตอนเกษียณอายุราชการ 1,600,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จายเทาใด 
9. นายวชิระ นักประพันธแแตงนิยายรักเรื่อง ทวิภพ ไดขายลิขสิทธิ์งานเขียนใหสํานักพิมพแ สรวงสวรรคแ 
เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อนําไปพิมพแขายในเชิงพาณิชยแ นายวชิระจะถูกหักภาษี ณ ที่จายเทาใด 
10. ใหนักศึกษาอธิบายหลักเกณฑแการหักภาษี ณ ที่จายของเงินไดตาม ม.40(4) มาพอสังเขป 
24.นายสมชาย ซื้อที่ดินที่ตั้งอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบล (อบต.) พ้ืนที่ 10 ไร ราคา 500,000 
บาท เมื่อ 15 ม.ค. 2550 เพ่ือปลูกยางพารา และไดขายที่ดินดังกลาวไป ในวันที่ 16 ม.ค. 2556 ราคา 
800,000 บาท (ราคาประเมินเพ่ือจดทะเบียนสิทธิ์ 400,000 บาท) นายสมชายจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย
จากการขายที่ดินเทาใด 
11. นายวรพงษแ ไดรับที่ดินจากมรดกในเขตองคแการบริหารสวนตําบลโนนศาลา เมื่อ 21 มิ.ย. 2549 และ
ไดขายไปเมื่อ 22 มิ.ย. 2556 ราคา 900,000 บาท (ราคาประเมินเพ่ือจดทะเบียนสิทธิ 1,200,000 บาท) 
นายวรพงษแ จะถูกหักภาษี ณ ที่จายเทาใด 
12. นายสาธิตไดรับมรดก เป็นที่ดินในปี 2550 โดยที่ดินดังกลาวอยูในเขตเทศบาลเมือง และไดขายที่ดิน
ดังกลาวไปเมื่อ 1 ก.ย. 2554 ในราคา 1,000,000 บาท (ราคาประเมินทุนทรัพยแเพ่ือจดทะเบียนสิทธิ 
800,000 บาท) ใหแสดงคํานวณการหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ณ ที่จาย จากรายไดการขายที่ดิน 
.ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย จะตองรับผิดตามกฎหมายกรณีใดบาง (อธิบายพอเขาใจ) 
13.มีกรณีใดบางท่ีผูจายเงินตองทําการหักภาษีเงินได นิติบุคคล ณ ที่จาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 12 

เนื้อหาประจําบท 
1.ภาษีมูลคาเพ่ิม 
2.ประวัติของภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.วิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม 
4.ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
5.กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม 
6.ฐานภาษมีูลคาเพ่ิม 
7.อัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 
8.ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
9.เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ 
10.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
11.กิจการที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
12.ฐานภาษีและอัตราภาษี 
13.การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 
14.เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ 
15.ผูมีหนาที่เสียอากรแสตมป 
16.วิธีการเสียอากรแสตมป 
17.บัญชีอัตราอากรแสตมป 
18.การยกเวนอากร 
19.ความรับผิดกรณีไมปิดแสตมปบริบุรณแ 
20.ขอเสียของตราสารที่ไมปิดแสตมปบริบุณแ 
21.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายประวัติและชนิดของภาษีมูลคาเพ่ิมได 
2.การคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมได 
3.อธิบายกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมได 
4.อธิบายสาระสําคัญของภาษีธุรกิจเฉพาะได 
5.อธิบายสาระสําคัญของอากรแสตมปได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 12 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษธีุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 

บทนํา 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป เป็นภาษีทางออม ชนิดหนึ่งที่จัดเก็บจากฐาน
ของการอุปโภค บริโภค ซึ่งทําใหทรัพยากรทางสังคมหมดเปลืองไป จึงตองควรเสียภาษีใหกับสังคม ซึ่งจะได
กลาวดังรายละเอียดของภาษีแตละประเภทตอไป 
1 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีการคาและภาษีมูลคาเ พ่ิมตางนับเป็นภาษีทางออมชนิดหนึ่ ง  ซึ่ งจัดเก็บตาม หลัก
ความสามารถในการเสียภาษี  โดยใชการอุปโภค บริโภค เป็นมาตรวัด  ผูที่มีความสามารถในการ        ใช
จายเพื่ออุปโภคบริโภค  ซึ่งเป็นสวนที่ทําใหทรัพยากรของสังคมหมดเปลืองไปมากเทาใด  ผูนั้นควรเสียภาษี
ใหกับสังคมมากเทานั้น 
         การจัดเก็บภาษีการคาและภาษีมูลคาเพ่ิม มีวิธีการจัดเก็บจากการใชจายของประชาชน  แต
เนื่องจากประชาชนมีจํานวนมาก  การจัดเก็บกระทําไดยาก  ในทางปฏิบัติจึงตองเก็บผานผูประกอบการซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหเป็นผูเสียภาษี  แตโดยขอเท็จจริงแลวผูประกอบการมิไดเป็นผูรับภาระภาษีโดยตรง  แต
จะบวกภาษีในราคาสินคาผลักภาระใหกับผูบริโภคและเพ่ือบรรเทาภาระภาษีใหกับผูมีรายไดนอย  ภาษี
การคาของไทยจึงมีการยกเวนหรือลดภาษีการคาใหกับสินคาที่มีความจําเป็นตอการดํารงชีวิต  และเก็บ
ภาษีในอัตราสูงสําหรับสินคาฟุุมเฟือยหรือที่ตองการจํากัดการบริโภค  สวนภาษีมูลคาเพ่ิมไดนํามาใชแทน
ภาษีการคาเมื่อ 1 มกราคม  2535  และมีอัตราภาษีเดียว  เพ่ืองายตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ และผูเสีย
ภาษ ี
         เพ่ือใหเขาใจภาษีมูลคาเพ่ิมใหชัดเจนยิ่งขึ้น  จะขอกลาวถึงภาษีการคาที่เคยจัดเก็บ  ปใญหาที่เกิดขึ้น
จนตองยกเลิกและนําภาษีมูลคาเพ่ิมมาใช 
2 ประวัติของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value Added Tax : VAT)  เป็นภาษีที่เก็บบนฐานของมูลคาสินคาและบริการ
สวนที่เพ่ิมข้ึน  เนื่องจากกิจกรรมของธุรกิจในแตละขั้นตอนการผลิต  และการจําหนายผลผลิต 
         ในชวงการประกอบธุรกิจผูประกอบการไดซื้อสินคาและบริการจากธุรกิจอ่ืนมาเป็นวัตถุดิบ (Input)  
และไดสรางมูลคาใหกับสินคาและหรือบริการที่ตนซื้อมาใหมีมูลคาที่สูงขึ้น  โดยจัดทําเป็นสินคาหรือบริการ
ใหม  (Output)  และขายออกไป  ฉะนั้น  ภาษีมูลคาเพ่ิมจึงจัดเก็บจากมูลคาสินคาหรือบริการที่เพ่ิมขึ้นทุก
ขั้นตอนการผลิต 
         ภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นภาษีท่ีนิยมแพรหลายอยางมาก  ในประวัติศาสตรแการคลังของโลก  ไมเคยมีภาษี
ใดที่แพรหลายไดอยางรวดเร็วเทาภาษีมูลคาเพ่ิม โดยประเทศบราซิลเป็นประเทศแรกที่นําระบบ
ภาษีมูลคาเพ่ิมอยางเต็มรูปมาใชเมื่อปี 1967 
3 ชนิดของภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิมมี 3 ชนิด คือ 
 3.1  ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบการบริโภค  (Consumtion Type Vat)  เป็นภาษีมูลคาเพ่ิมที่มุงเก็บจากการ
บริโภค ไมเก็บภาษีจากการลงทุน ในเชิงมหเศรษฐศาสตรแ  ฐานของภาษีคือการบริโภครวม 
 3.2  ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบรายได้  (Income Type Vat)  เป็นภาษีมูลคาเพ่ิมที่มุงเก็บจากรายได
ประชาชาติ  ในการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมชนิดนี้ จะเก็บจากการลงทุนดวย  แตยอมใหหักคาเสื่อมราคาสินคา
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ประเภททุนได  ในเชิงมหเศรษฐศาสตรแฐานของภาษีจะเทากับรายไดประชาชาติ  ซึ่งเทากับผลิตภัณฑแ
ประชาชาติ ลบดวยคาเสื่อมราคา  
 3.3  ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  (Gross Product Type VAT) ในการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมชนิดนี้ จะไมยอมใหหักสินคาประเภททุน และไมยอมใหหักคาเสื่อมราคาดวยในเชิงมห
เศรษฐศาสตรแฐานของภาษี คือ ผลิตภัณฑแประชาชาติ 
         ภาษีมูลคาเพ่ิมทั้ง 3 ชนิด นั้น ภาษีมูลคาเพ่ิมแบบการบริโภคจะไดรับความนิยมสูงสุด  สวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมแบบผลิตภัณฑแประชาชาติ  เป็นเพียงทฤษฎีเทานั้น ในทางปฏิบัติไมมีประเทศใดในโลก ใช
ภาษีมูลคาเพ่ิมชนิดนี้ 
4 วิธีการคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 
         วิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมมี  3  วิธี  คือ 
 4.1  วิธีบวก  (Addition  Method)  การคํานวณภาษีวิธีนี้ ทําไดโดยการหามูลคาเพ่ิมดวยวิธีบวก  
คือเอาคาใชจายที่จายใหกับปใจจัยการผลิตมาบวกกันแลวบวกดวยกําไรของกิจการแลวจึงคูณดวยอัตราภาษี  
เขียนเป็นสมการ  ไดดังนี้ 
 
 
      ---------------------  1 
 
 VA     = มูลคาเพ่ิม  (Value Added) 
 fpi =   ผลตอบแทนตอปใจจัยการผลิต 
 ¶ = กําไร 
 หมายความวา  มูลคาเพ่ิม คือ ผลรวมของผลตอบแทนปใจจัยการผลิตบวกดวยกําไร 
 
     -----------------------  2 
 t     = อัตราภาษ ี
           VAT   = ภาษีมูลคาเพ่ิม  (Value  Added  Tax) 
 หมายความวา  ภาษีมูลคาเพ่ิม มีคาเทากับ อัตราภาษีคูณดวยมูลคาเพ่ิม 
 การคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมวิธีบวก (Addition  Method)  จะคํานวณยากเพราะตองทราบกําไรกอน 
 4.2  วิธีลบ  (Subtraction  Method)  การคํานวณหามูลคาเพ่ิมวิธีนี้คือ  เอามูลคาของผลผลิต  
(out  put)  ลบดวยมูลคาของวัตถุดิบ (Input)  ที่ซื้อมาผลิตแตไมรวมคาใชจายที่จายใหกับปใจจัยการผลิต 
เชน คาเชา  คาจาง  เป็นตน 
 เมื่อคํานวณมูลคาเพ่ิมไดเทาใดแลว  คูณดวยอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมจะไดจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิม  
เขียนเป็นสมการดังนี้ 
 
 VA = Vo  -  VI ----------------  1 
 VA = มูลคาเพ่ิม  (Value  Addcd) 
 Vo = มูลคาผลผลิต  ( Value Output ) 
 VI = มูลคาวัตถุดิบ  ( Value of Input ) 
 VAT = t  ( VA )  -----------------  2 

VA  =  fpi  +  

¶ 

VAT  = t ( fpi  +  

¶) 



                                                                               322                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

 t = อัตราภาษ ี
 VAT = ภาษีมูลคาเพ่ิม 
 หมายความวา ภาษีมูลคาเพ่ิมมีคาเทากับอัตราภาษีคูณดวยมูลคาที่เพ่ิมขึ้น  วิธีนี้สามารถหา
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดงายกวาวิธีแรก  เพราะไมตองทราบกําไรกอน 
 4.3  วิธีเครดิต  (Credit  Method)  วิธีนี้  สามารถคํานวณหาภาษีมูลคาเพ่ิมได  โดยไมตองหา
มูลคาเพ่ิมกอน  ทําไดโดยใชภาษีของผลผลิต  ( Out Put Tax )  ลบดวย  ภาษีของวัตถุดิบ  
 ( Input tax)  เขียนไดเป็นสมการ ดังนี้ 
 
 VAT = t(to  -   ti)        ------------------  1 
 to = ผลผลิต  (Out  Put) 
 ti = วัตถุดิบ   (In  Put) 
 t = อัตราภาษ ี
 
 จะเห็นวา วิธีเครดิตเป็นวิธีนี้คํานวณไดงายที่สุด  เพียงแตคูณอัตราภาษีเขากับราคาขายสินคาของ
ตน เป็น  Output  Tax  แลวหักดวยภาษีที่ตนเสียไปตอนซื้อวัตถุดิบ  ผลลัพธแที่ไดเป็นภาษี มูลคาเพ่ิมที่ผูมี
หนาที่ตองเสีย 
5 ภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทย 
 ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ใชในประเทศไทยเป็นภาษีมูลคาเพ่ิมแบบการบริโภค (Consumption Type VAT)  
โดยมีวิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม  วิธีเครดิต  (Credit  Method ) คือ  มูลคาเพ่ิมมีคาเทากับผลตาง
ระหวางราคาสินคาหรือบริการที่ผลิตหรือจําหนาย  กับราคาสินคาสินคาหรือบริการที่ซื้อมาเพ่ือใชในการ
ผลิต  และตนทุนสินคาทุนที่ใชในการผลิต 
         เชน  ธุรกิจ  A  ซื้อวัตถุดิบมาเป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อทําการผลิตสินคาชนิดหนึ่งในกระบวน การ
ผลิต  ธุรกิจ  A  ไดจายคาแรง คาเชาสถานที่  และคาใชจายอ่ืน  รวมทั้งกําไรของธุรกิจ  A  ดวย เป็นเงิน  
5,000  บาท  A  ขายสินคาชนิดนี้ใหธุรกิจ  B  ในราคา  15,000  บาท  ธุรกิจ  B  เอาสินคาจาก  A  ไปทํา
การผลิตอีกขั้นตอนหนึ่ง  โดยเสียคาใชจายในการผลิต  4,000  บาท และตองการกําไรอีก  1,000  บาท  
จึงไดขายสินคาที่ผลิตเสร็จแลวไปเป็นเงิน  20,000  บาท  สามารถแสดงภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามตาราง
ตอไปนี้  (อัตราภาษีมูลคาเพ่ิม  7%) 
  ธุรกิจ  A 
 มูลคาของวัตถุดิบ                        10,000                      ภาษีของการซื้อ            700  
บาท 
 คาใชจายในการผลิตและกําไร   5,000 
 มูลคา (ราคา)  สินคาที่  A  ขาย  15,000                      ภาษีของการขาย             1,050 
บาท 
 ภาษีท่ีธุรกิจ  A  เสีย   = ภาษีผลผลิต  (ภาษีขาย)  -  ภาษีวัตถุดิบ  (ภาษีซื้อ) 
    = 1,050 -    700 
    = 350 
ซึ่งมีคาเทากับ  มูลคาที่เพ่ิมขึ้นของสินคาในกระบวนการผลิตของ  A  (มูลคาสินคาเพ่ิมขึ้นจาก  10,000  
เป็น  15,000  บาท) 
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ภาษีมูลคา  เพิ่ม   = 5,000  x  7    =    350 
       100 
  ธุรกิจ  B 
มูลคาของวัตถุดิบ        15,000   ภาษีของการซื้อ  1,050 
คาใชจายในการผลิตและกําไร       5,000 
ราคาสินคาที่  B  ขาย                  20,000 ภาษีของการขาย  1,400 
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ธุรกิจ  B   ตองเสีย  = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ 

= 1,400   -   1,050 
     =     350 
6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมประกอบดวย  3  กลุม ดังนี้ 
         7.1  ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพใน
ราชอาณาจักรทุกทอด จึงครอบคลุมผูผลิต ผูใหบริการ ผูขายสง ผูขายปลีก ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล 
 สําหรับการใหบริการในราชอาณาจักร หมายถึง บริการที่ทําในราชอาณาจักรโดยไมคํานึงวาการ
ใหบริการนั้นจะอยูในตางประเทศหรือในราชอาณาจักร และหมายรวมถึง การใหบริการที่ทําในตางประเทศ 
และไดมีการใหบริการนั้นในราชอาณาจักร 
 7.2  ผูนําเขา หมายถึง ผูที่นําสินคาเขามาในราชอาณาจักร และรวมถึงการนําสินคาที่ตองเสีย
อากรขาเขาหรือที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออก 
โดยมิใชเพื่อสงออกดวย 
 7.3  ผูที่กฎหมายกําหนดเป็นพิเศษ  ดังนี้ 
    7.3.1  ผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักร ไดขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเป็น
ปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักร ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมไดแก ตัวแทน 
   7.3.2  ผูประกอบการที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 0 ตอมาไดโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือโอนสิทธิ
ในบริการนั้นไปใหกับบุคคลอ่ืนที่มิใชองคแการสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล
ใหญ สถานกงสุล ผูเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ไดแก ผูรับโอนสินคาหรือบริการดังกลาว 
   7.3.3  การนําเขาสินคาที่ไดยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิม ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดศุลกากร ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ไดแก 1) ผูมีความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยพิกัดศุลกากร 2) ผูรับโอนสินคา กรณีมี
การโอนสินคาดังกลาว 
   7.3.4  ในกรณีที่มีการควบกิจการ  ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม ไดแก ผูที่ควบเขากัน และ
ผูประกอบการใหม 
   7.3.5  ในกรณีโอนกิจการ ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม ไดแก ผูโอนและผูรับโอน 
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7  กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
         การประกอบกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้  ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม  (มาตรา  81) 
 7.1 การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออก  หรือการให้บริการ  ดังตอไปนี้ 

      7.1.1  การขายพืชผลทางการเกษตร  ไมวาจะเป็น  ลําตน  กิ่ง  ใบ  เปลือก  หนอ  ราก  
เหงา  ดอก  หัว  ฝใก  เมล็ด  หรือสวนอ่ืน ๆ ของพืช  และวัตถุพลอยไดจากพืช  ทั้งนี้  ที่อยูในสภาพสด  
หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเป็นการชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น  แชเย็นจนแข็ง  หรือดวย
การจัดทําหรือปรุงแตงโดยวิธีการอ่ืน  หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเพ่ือการขายปลีกหรือขายสงดวย
วิธีการแชเย็น  แชเย็นจนแข็ง  ทําใหแหง  บด  ทําใหเป็นชิ้น  หรือดวยวิธีอ่ืน  ขาวสาร  หรือผลิตภัณฑแที่ได
จากการสีขาว  แตไมรวมถึงไมซุง  ฟืน  หรือผลิตภัณฑแที่ไดจากการเลื่อยไม  หรือผลิตภัณฑแอาหารที่บรรจุ
กระปอง  ภาชนะ  หรือหีบหอที่ทําเป็นอุตสาหกรรม  ตามลักษณะ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม  (ฉบับที่  3)  ประกอบกับคําสั่งกรมสรรพากรที่  
ป.28/2535  กําหนดกรณีที่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  เฉพาะที่บรรจุกระปออง  ภาชนะ  หรือหีบห่อทั้งนี้ที่
ผนึกในลักษณะม่ันคง 
 7.1.2  การขายสัตวแ  ไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตและในกรณีสัตวแไมมีชีวิต  ไมวาจะเป็นเนื้อ  สวน
ตาง ๆ ของสัตวแ  ไข  น้ํานมและวัตถุพลอยไดจากสัตวแ  ทั้งนี้  ที่อยูในสภาพสดหรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิให
เสียเป็นการชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น  แชเย็นจนแข็ง  หรือดวยการจัดทําหรือปรุงแตงโดย
วิธีการอ่ืน  หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเพ่ือการขายปลีกหรือขายสงดวยวิธีการแชเย็น  แชเย็นจนแข็ง  
ทําใหแหง  บด  ทําใหเป็นชิ้น  หรือดวยวิธีอ่ืน  แตไมรวมถึงผลิตภัณฑแอาหารที่บรรจุกระปองภาชนะ  หรือ
หีบหอที่ทําเป็นอุตสาหกรรม  ตามลักษณะ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม  (ฉบับที่ 3)  ดังกลาวประกอบกับคําสั่งกรมสรรพากรที่  ป. 29/2535  กําหนดกรณี
ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะที่บรรจุกระปออง  ภาชนะหรือหีบห่อทั้งนี้  ที่ผนึกในลักษณะม่ันคงแต่
ไม่รวมถึงนมสด  ที่มิได้มีการปรุงแต่ง  รส  กลิ่น  และสี 

อนึ่ง คําวา  “ที่ผนึกในลักษณะมั่นคง”  ในกรณี  (1)  และ  (2)  หมายถึงการติดหรือปิดใหแนนไม
วาวิธีใดๆ ซึ่งเมื่อมีการเปิดจะตองมีการฉีก  ทําลาย  แปรรูปหรือแปรสภาพของภาชนะหรือผนึกนั้น  ทั้งนี้
โดยมิอาจคงสภาพในรูปรอยเดิมได 
 7.1.3  การขายปุย 
 7.1.4  การขายปลาปุน  อาหารสัตวแ 
 7.1.5 การขายยาหรือเคมีภัณฑแท่ีใชสําหรับพืชหรือสัตวแ  เพ่ือบํารุงรักษาปูองกัน  ทําลายหรือกําจัด
ศัตรูหรือโรคของพืชและสัตวแ 

7.1.6  การขายหนังสือพิมพแ  นิตยสาร  หรือตําราเรียน 
 7.1.7 ในกรณีของการขายเทปประกอบกับตําราเรียน  ถือเป็นการขายตําราเรียนที่ไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมดวย  (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่  32/2538) 
   การใหบริการการศึกษาของทางราชการ  สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดม ศึกษา
เอกชน  หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
 7.1.8 การใหบริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่
อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม  (ฉบับที่  11)  
ไดแก การใหบริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขานาฎศิลป  และสาขา     ดุริยางคศิลปและ
คีตศิลป 
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 คําวา  “นาฎศิลป”  หมายถึงการแสดงศิลปะการรายรําประเภทตางๆ ไดแก  การแสดงพ้ืนเมือง  
ระบํา  ละคร  และโขน 
 คําวา  “ดุริยางคศิลปและคีตศิลป”  หมายถึง  เฉพาะการแสดงดนตรีไทยหรือการขับรองเพลงไทย
ประกอบดนตรีไทย 
 ทั้งนี้โดยการใหบริการดังกลาว  ผู ใหบริการมิไดเก็บคาบริการโดยตรงจากผูชมหรือผูฟใงแตไม
รวมถึงการใหบริการโดย  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น 
 7.1.9 การใหบริการการประกอบโรคศิลปะ  การสอบบัญชี  การวาความ  หรือการประกอบ
วิชาชีพ  อิสระอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  ทั้งนี้  เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุม
การประกอบวิชาชีพอิสระนั้น 
 7.1.10 การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 7.1.11 การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ทั้งนี้ ในสาขาและลักษณะการประกอบ 
กิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามประกาศอธิบดีกรมเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 12) ไดแก  
บริการในสาขาวิทยาศาสตรแและสังคมศาสตรแ  มิใชบริการทางธุรกิจผูใหบริการตองเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
บุคคลที่มิใชนิติบุคคลหรือมูลนิธิ 
 7.1.12 การใหบริการหองสมุด  พิพิธภัณฑแ  สวนสัตวแ 
 7.1.13 การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 
 7.1.14 การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน 
 7.1.15 การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ  ทั้งนี้  เฉพาะบริการในสาขา  และลักษณะการ
ประกอบกิจการตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ตามประกาศอธิบดีกรมเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม 
(ฉบับที่  13)  หมายถึงนักแสดงทุกอยาง เชน ละครวิทยุ  ภาพยนตรแโทรทัศนแ  นักรอง  นักดนตรี  นักกีฬา
อาชีพ  หรือนักแสดงเพ่ือความบันเทิงใดไมวาแสดงเดี่ยว  เป็นหมู  หรือคณะ 
 7.1.16 การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร 
 7.1.17 การใหบริการขนสงระหวางประเทศ  ซึ่งมิใชเป็นการขนสงโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล 
 7.1.18 การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพยแ 
 7.1.19 การใหบริการของราชการสวนทองถิ่น  ทั้งนี้ไมรวมถึงบริการที่เป็นพาณิชยแของราชการสวน
ทองถิ่น  หรือเป็นการหารายไดหรือผลประโยชนแไมวาจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม 
 7.1.20 การขายสินคาหรือการใหบริการของกระทรวง  ทบวง  กรม  ซึ่งสงรายรับทั้งสิ้นใหแกรัฐโดย
ไมหักรายจาย 
 7.1.21 การขายสินคาหรือการใหบริการเพ่ือประโยชนแแกการศาสนา  หรือการสาธารณกุศล
ภายในประเทศ  ซึ่งไมนําผลกําไรไปจายในทางอ่ืน 
 7.1.22 การขายสินคาหรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
7.2  การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกา 

นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบับที่  239)  พ.ศ. 2534  และพระราชกฤษฎีกา  (ฉบับที่  
269)  พ.ศ. 2536  ไดกําหนดใหมีการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการขายสินคาและการใหบริการ  ดังนี้ 
 7.2.1 การขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองคแการของรัฐบาลโดย
ผูขายที่มิใชผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินคาดังกลาว 
             7.2.2 การขายสลากกินแบงของรัฐบาล  สลากออมสินของรัฐบาล  และสลากบํารุงกาชาดไทย 
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              7.2.3 การขายแสตมปไปรษณียแ  แสตมปอากร  หรือแสตมปอ่ืนของรัฐบาล  องคแการของรัฐบาล 
หรือองคแการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ทั้งนี้เฉพาะที่ยังไมไดใชในราคาที่ไมเกินมูลคาที่ตราไว 
             7.2.4 การใหบริการสีขาว 
              7.2.5 การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่มิไดเสียภาษี 
มูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ  0  คือ  กรณีที่กระทําโดยบุคคลตามสัญญวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมหรือ
ภาษีอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  ที่รัฐบาลไทยไดทําไว  หรือจะไดทํากับรัฐบาลตางประเทศ   
 7.2.6  การนําเขากรดซัลฟิวริก  กรดฟอสฟอริก  แอมโมเนียชนิดที่ปราศจากน้ํา  และแคลเซียม
ฟอสเฟตธรรมชาติหรืออะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ  ทั้งนี้เฉพาะที่ผูนําเขาซึ่งเป็นผูที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนํามาใชผลิตหรือผสมเป็นปุยในกิจการของตนเอง 
 7.2.7  การบริจาคสินคา ใหแก 
 7.2.7.1  สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
 7.2.1.2  องคแการหรือแกสถานสาธารณกุศล หรือแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาอ่ืน 
นอกจากที่กลาวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  7.2.8 การนําเขาหรือการขายทองคํา ทองคําขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได
ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของผูประกอบการจดทะเบียน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแวิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
  7.2.9 การนําเขาหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล เงิน เพทาย ไพ
ทูรยแ  หยก ไขมุก และอัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งทําเทียมวัตถุดังกล าวหรือที่ทําขึ้นใหม
เฉพาะที่ยังมิไดประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพ่ือใชในการผลิตอัญมณีที่ เป็นเครื่องประดับ 
หรือของใชใดๆ และการนําเขาหรือการขายทองคําขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิไดประกอบ
ขึ้นเป็นของรูปพรรณ ของผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด 
  7.2.10 การขายสินคาของคลังสินคาทัณฑแบนสําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑแ
บนนั้นตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่ตั้งอยูในสนามบินศุลกากรของผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 
สําหรับมูลคาของฐานภาษีอันเนื่องมาจากการขายสินคา ดังตอไปนี้ 
  7.2.10.1  สินคาที่ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อเพ่ือใชเองเป็นการสวนตัว หรือใชใน
วิชาชีพราคารวมกันไมเกินสองหมื่นบาท 
  7.2.10.2  สินคาที่ใชในบานเรือนที่ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการยาย
ภูมิลําเนาซื้อราคารวมกันไมเกินหาหมื่นบาท 
  7.2.10.3  บุหรี่ปริมาณไมเกินสองรอยมวน หรือซิการแ หรือยาเสน ปริมาณไมเกินอยางละสอง
รอยหาสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไมเกินสองรอยหาสิบกรัม แตทั้งนี้ บุหรี่ตองมีปริมาณไมเกิน
สองรอยมวน 
  7.2.10.4  สุราปริมาณไมเกินหนึ่งลิตร 
 7.2.11 การขายนมสดพาสเชอไรซแและนมสดยูเอชที ผสมฟลูออไรดแ ของผูประกอบการที่เขารวม
โครงการฟลูออไรดแปูองกันฟในผุในประเทศไทย ภายใตโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งกระทําตั้งแต
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นตนไป ตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 7.2.12  การขายสินคาของสถาบันคุมครองเงินฝากตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากซึ่ง
กระทําตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นตนไป 
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 7.2.13 การใหบริการของสถาบันคุมครองเงินฝากตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝาก ซึ่ ง
กระทําตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นตนไป 
 7.2.14 การนําเขามาเพ่ือขายหรือการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล 
เพทาย ไพทูรยแ  หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิไดเจียระไน แตไมรวมถึงสิ่งทํา
เทียมวัตถุดังกลาวหรือที่ทําขึ้นใหม เพชร ไขมุก และสิ่งทําเทียมหรือไขมุกหรือที่ทําขึ้นใหมของผูนําเขาหรือ
ผูขายที่เป็นผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งมิใชหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ สําหรับการนําเข ามาเพ่ือขายหรือการ
ขายตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธแ 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
 7.2.15 การใหบริการของกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ 
 7.2.16 ใหยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหแก
ผูประกอบการเฉพาะการบริจาคสินคาเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอ่ืน
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตนไป โดยมีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นตัวแทนรับสินคาที่บริจาคเพ่ือนําไปชวยเหลือประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
หรือภัยธรรมชาติอ่ืนนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแวิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด (พระราช
กฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554) (หากบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยไมตองภาษีมูลคาเ พ่ิมเนื่องจากไม
เป็นฐานภาษีมูลคาเพ่ิมตามหัวขอ 4 ขอ 4.1 (4.18) 
 7.3  การนําเข้าสินค้า  ดังตอไปนี้ 

 7.3.1 สินคาตาม  (8.1)  (1)  ถึง  (6) 
 7.3.2  สินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก  ทั้งนี้เฉพาะสินคาที่ไดรับ

ยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 7.3.3  สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวย

พิกัดอัตราศุลกากร 
 7.3.4 สินคาซึ่งนําเขาและอยูในอารักขาของศุลกากร  แลวไดสงกลับออกไปตางประเทศ  โดย

ไดคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
         7.4  การขายสินค้าและให้บริการของผู้ประกอบการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มและ
กิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม  ตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  ดังนี้ 
           7.4.1 ฐานภาษีของกิจการขนาดยอม ตั้งแต 1 เมษายน 2548 กําหนดไวที่มูลคาไมเกิน 
1,800,000  บาทตอปี  ดังนั้นผูประกอบการที่มีรายได 1,800,000 บาทตอปีพอดี  จึงไดรับการยกเวนภาษี 

 7.4.2  ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมในบางกรณี 
ดังตอไปนี้มีสิทธิแจงตออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกําหนดเพ่ือขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

  7.4.2.1 กิจการขายสินคาตามที่ระบุไวในหัวขอ 8.1 (1) ถึง (16) 
  7.4.2.2 กิจการขนาดยอมตามหัวขอ 8.4 
7.4.2.3 กิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีการ (ฉบับที่ 241) ไดแก กิจการขนสงทาง

อากาศภายในประเทศ การสงออกของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออก ตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และการใหบริการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอในราชอาณาจักร 
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 7.4.3 การใชสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตาม (2) ยอมทําใหผูประกอบการมีหนาที่และความ
รับผิดตางๆ เสมือนผูประกอบการจดทะเบียนแบบเต็มรูปแบบทั่วไป แตเนื่องจากผูประกอบการจดทะเบียน
มีสิทธิขอเครดิตภาษีที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ และมีสิทธิออกใบกํากับภาษีใหผูซื้อ ซื้อสินคาหรือ
บริการนําไป ใชเครดิตภาษีมูลคาเพ่ิมไดดวยจึงอาจทําใหมีลูกคาและผลกําไรมากข้ึน 
8 ฐานภาษี 
 การคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมที่ตองเสีย ทําไดโดยนําภาษีขายลบดวยภาษีซื้อ ภาษีขายคํานวณโดย
ตองนําราคาสินคาหรือบริการ  ซึ่งเป็นฐานภาษีคูณดวยอัตราภาษี  โดยกฎหมายไดกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับฐานภาษีดังนี ้
 8.1  ฐานภาษีสําหรับการขายสินค้า และบริการ 
 ไดแกมูลคาทั้งหมดที่ผูประกอบการไดรับหรือพึงไดรับ  จากการขายสินคาหรือการใหบริการ 
รวมทั้งภาษีสรรพสามิต (ถามี) โดยมูลคาของฐานภาษีไดแก  เงิน  ทรัพยแสิน  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือ
ประโยชนแใดๆ  ซึ่งอาจคํานวณไดเป็นเงิน  แตไมรวมถึง 

 8.1.1 สวนลดหรือคาลดหยอน  ที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดลดใหในขณะขายสินคา  
หรือใหบริการที่เรียกวา  Trade  discount   
 8.1.2 คาชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอัตโนมัติรัฐมนตรี 
 8.1.3  ภาษีขาย  ผูประกอบการไมตองนําภาษีขายมารวมเป็นฐานภาษี  เชน  การขายสินคา

ราคา  33,000  บาท  เป็นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  ฐานภาษีคือ  30,000  บาท  3,000  บาท คือ
ภาษีขาย  (33,000 x 10/110) 

 8.1.4  คาตอบแทนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  ไดแก 
(ก) มูลคาของสินคาที่แถมพรอมกับขายสินคา  หรือการใหบริการ  ไมวาสินคาที่แถมนั้น จะเป็น

สินคาประเภทใด  และชนิดเดียวกันกับสินคาที่ขายหรือบริการที่กระทําหรือไม  แตมูลคาของสินคาที่แถม
จะตองไมเกินมูลคาของสินคาที่ขายหรือมูลคาของการใหบริการ 

(ข) มูลคาของสินคาที่แจก  หรือใหเป็นรางวัลกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในแตละวัน  โดยมี
มูลคารวมกัน  ตามที่ผูประกอบการจดทะเบียนกําหนด  แตมูลคาของสินคาหรือบริการที่แจกใหเป็นรางวัล  
ตองมีมูลคาไมเกินมูลคารวมของสินคาที่ขายหรือใหบริการ 

(ค) มูลคาของการใหบริการเนื่องจากการเป็นนายหนาตัวแทนใหผูประกอบการใน
ตางประเทศ  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่ผูประกอบการในตางประเทศดังกลาวขายสินคา  หรือใหบริการกับผูซื้อ
สินคา  หรือผูรับบริการในตางประเทศดวยกัน 

 (ง)  มูลคาของสินคาที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออก  ตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ไดขายสินคาใหแกผูซื้อสินคา  ในราชอาณาจักรและผูซื้อเป็นผูนําเขาได
ยื่นกระทําพิธีการนําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรเมื่อนําสินคานั้นออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกแลว 

  (จ)  มูลคาของสินคาที่ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออก  ตามกฎหมายวาดวยนิคม
อุตสาหกรรม  แหงประเทศไทยไดขายใหแกผูประกอบการจดทะเบียนที่มิใชผูประกอบการ           จด
ทะเบียน  ซึ่งตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  และผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออกดังกลาว  ซึ่ งเป็นผู
นําเขาไดยื่นกระทําพิธีการนําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  เพ่ือนําสินคานั้นออกจากอุตสาหกรรม
สงออกแลว 

 (ฉ)  มูลคาของสินคาที่แจกให เป็นของขวัญ  เนื่องจากในพิธีหรือตามโอกาสแหง
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เชน  เทศกาลปีใหม  การเปิดแนะนําสินคาใหม  ทั้งนี้เฉพาะสินคาที่เป็นปฏิทิน 
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สมุดบันทึกประจําวัน (Diary) หรือสินคาที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ของขวัญหรือของชํารวยที่มีชื่อ
ประกอบการ  ชื่อการคาหรือเครื่องหมายการคาของผูประกอบการปรากฏอยู  โดยของขวัญหรือของชํารวย
ดังกลาวตองเป็นสิ่งของที่พึงใหแกกัน  ตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไปและตองมีราคาหรือมูลคาไมเกินสมควร 

      (ช)  มูลคาของสินคาตัวอยางที่แจก  เนื่องจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
 8.2  ฐานภาษีสําหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการในกิจการเฉพาะอย่าง (ม.79) 
            8.2.1  ฐานภาษีสําหรับการส่งออก 
 ไดแก  มูลคาของสินคาสงออก  โดยใหใชราคา  F.O.B.  ของสินคาบวกดวยภาษีสรรพสามิต  
และภาษี  หรือคาธรรมเนียมอ่ืนตามที่กําหนด  โดยพระราชกฤษฎีกาฯ  แตทั้งนี้ ไมใหรวมอากรขาออก 
 ราคา  F.O.B.  ไดแก  ราคาสินคา  ณ  ดานศุลกากรสงออกโดยไมรวมคาประกันภัย  และคา
ขนสงจากดานศุลกากรสงออกไปตางประเทศ 
            8.2.2  ฐานภาษีสําหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ 

8.2.2.1  ในกรณีรับขนสงผูโดยสาร  ไดแกมูลคาของการโดยสาร  คาธรรมเนียม  
และประโยชนแอ่ืนใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักร  กอนหักรายจายใดๆ เนื่องจากการรับขนคนโดยสาร
นั้น 

8.2.2.2  ในกรณีรับขนสินคา  ไดแก  มูลคาของคาระวาง  คาธรรมเนียม  และประโยชนแใด
อ่ืนใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรกอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักร 
          8.2.3  ฐานภาษีกรณีการนําสินค้าเข้า 
 8.2.3.1  ฐานภาษีสําหรับการนําสินคาทุกประเภท  ไดแก   มูลคาของสินคานําเขาโดยใหใช
ราคา  ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคาบวกอากรขาเขา  คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนและภาษี  และคาธรรมเนียมอ่ืน 
  ราคา C.I.F.  ไดแก  ราคาสินคาบวกดวยคาประกันภัย  คาขนสงถึงดานศุลกากรที่นํา
สินคานั้นเขาในราชอาณาจักร 

8.2.3.2  กรณีสินคานําเขาที่ไดรับการยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรก็
จะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมดวย  ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากร อันทําใหตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมดวย  
ใหถือมูลคาตามสภาพหรือปริมาณของสินคาที่เป็นอยูในวันที่ความรับผิดชอบเกิดขึ้น 
          8.2.4  ฐานภาษีกรณีขายยาสูบ  และผลิตภัณฑ์น้ํามัน  ตามที่กฎหมายกําหนด 
 มีหลักเกณฑแพิเศษในการคํานวณภาษีคือ  สําหรับการขายสินคาเหลานี้ฐานภาษีไดแก  มูลคา
ของสินคาที่ไดมาจากการหักจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมออกจากจํานวนเต็มของราคาขายปลีกสินคา  โดยให
คํานวณจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก 
          8.2.5  ฐานภาษีกรณีพิเศษ  (ตามราคาตลาด) 
 การขายสินคาหรือใหบริการ บางกรณีถึงแมวาจะไมมีคาตอบแทน หรือคาตอบแทนต่ํากวาราคา
ตลาด  หรือไมไดมีการขายเกิดขึ้นจริง  แตตามกฎหมายถือเป็นการขาย  ดังนั้น  มูลคาฐานภาษี  ให
คํานวณมูลคาตามราคาตลาดในวันที่ความรับผิดเกิดข้ึน 
9 อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    ภาษีมูลคาเพ่ิมในประเทศไทย  มี  3  อัตรา  ดังนี้ 
 9.1  อัตราร้อยละ  10  ( 1  เม.ย. 42 เป็นต้นมาลดเหลือ  7%)  ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมใน
อัตรานี้ ไดแก ผูประกอบการที่มีรายไดเกิน 1,200,000 บาทตอปี  หรือผูที่มีรายรับเกิน 600,000  บาท แต
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ไมเกิน  1,200,000  บาทตอปี  ที่ประสงคแจะขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราดังกลาวก็สามารถทําได  
(1  เมษายน  2548  ผูประกอบการที่มีรายไดเกิน  1,800,000  บาท / ปี) 
          ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ  10  มีหนาที่ตองปฏิบัติดังนี้ 

 9.1.1  จดทะเบียนเป็นผูประกอบการกอนวันเริ่มประกอบการ 
 9.1.2  เรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ  10  จากราคาสินคาหรือบริการ  ณ  วันที่

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น 
 9.1.3  ออกใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อสินคาหรือบริการในวันที่ความรับผิดในการเสีย

ภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น 
 9.1.4  จัดทํารายงานภาษีซื้อ  ภาษีขาย  รายงานวัตถุดิบหรือสินคาคงเหลือ 
 9.1.5  ยื่นชําระภาษีภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป  โดยคํานวณภาษีไดจาก 
 

                      ภาษีขาย    -      ภาษีซื้อ 
  ผลลัพธแมีคาเป็นบวก  หมายถึง  จํานวนเงินที่ตองชําระ 
  ผลลัพธแมีคาเป็นลบ  หมายถึง  จํานวนเงินที่ไดรับคืน 
 ภาษีขาย  หมายถึง  ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือบริการ  ภาษีขาย
เป็นภาษีที่รัฐบาลมอบหมายใหผูประกอบการเก็บภาษีแทน ดังนั้น เมื่อครบกําหนด คือ สิ้นเดือน 
ผูประกอบการจะตองรวบรวมภาษีขายสงใหรัฐบาล 
 ภาษีซื้อ  หมายถึง  ภาษีที่ผูประกอบการถูกเรียกเก็บในขั้นตอนของการซื้อสินคาหรือ  บริการแต
เนื่องจากผูประกอบการไมใชผูบริโภค  จึงไมตองรับภาระภาษีดังนั้นผูประกอบการสามารถนําภาษีซื้อไปหัก
ออกจากภาษีขาย 
 9.2  อัตราภาษีร้อยละ  0  ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรานี้ไดแก  ผูประกอบการดังตอไปนี้ 

9.2.1  การสงออกสินคา  ที่มิใชการสงออกสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม  
9.2.2 การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร  และไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศ  

ตามหลักเกณฑแวิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
9.2.3  การใหบริการขนสงระหวางประเทศ โดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล ที่กระทําโดย

ผูประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และสําหรับกรณีที่การให บริการกระทําโดยนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ  0  เฉพาะกรณีที่ประเทศนั้นๆ ไดใช
อัตราภาษีรอยละ  0  สําหรับการใหบริการดังกลาวที่กระทําโดยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักถอยที่ถอยปฏิบัติตอกัน 

9.2.4  การขายสินคาหรือใหบริการ กับกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือ
รัฐวิสาหกิจ  ตามโครงการเงินกู  หรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑแวิธีการ  และเงื่อนไข  ตามอธิบดีกําหนด 

9.2.5  การขายสินคาหรือใหบริการกับองคแการสหประชาชาติ ทบวงการชํานาญพิเศษของ
สหประชาชาติ  สถานเอกอัครราชฑูต  สถานฑูต  สถานกงศุลใหญ  สถานกงศุล  ทั้งนี้เฉพาะการขาย  
สินคาหรือใหบริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑแ วิธีการและเงื่อนไขตามอธิบดีกําหนด 

9.2.6  การขายสินคาหรือใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑแบนกับคลังสินคาทัณฑแบนระหวาง 
คลังสินคาทัณฑแบนกับผูประกอบการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก  หรือระหวางผูประกอบการกับ
ผูประกอบการที่อยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก  ไมวาจะอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกเดียวกันหรือไมการ
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เสียภาษีในอัตรารอยละ  0  ทําใหไมมีภาษีขาย  หรือภาษีขายมีคาเป็น  0  ดังนั้น  จึงสามารถใชสิทธิขอคืน
ภาษีซื้อที่ไดเสียไปในตอนแรกที่มีการซื้อสินคาหรือวัตถุดิบ ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมอัตรา
รอยละ  0  มีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเชนเดียวกับ  ผูประกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ  
10  เชน  จัดทํารายงาน  ออกใบกํากับภาษี  เป็นตน 
ตัวอย่าง    การคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % 
 ผูผลิตเสื้อสําเร็จรูปซื้อผา 5,000 บาท  วัสดุอื่นๆ เชน ดาย , กระดุม , กลองบรรจุรวม 3,000 บาท  
ขายเสื้อผาสําเร็จรูปไปในราคา 10,000 บาท  เชนนี้ตองคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมดังนี้ 

1. กรณีซ้ือขายเกิดขึ้นเดือนเดียวกัน 
ภาษีท่ีผูผลิตเสื้อสําเร็จรูปตองชําระ  =    ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ 
ภาษีขาย (เรียกเก็บจากผูซื้อ)  =    10,000  X 7    =    1,000   บาท                                                                                                        

            100 
ภาษีซื้อ (ถูกเรียกเก็บตอนซื้อวัตถุดิบ)  =    (5,000  +  3,000)  X  7 
                    100 

     =    560  บาท 
        ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ตองชําระ   =    700  -  560 
       =    140  บาท 

2. กรณีการซื้อขายเกิดข้ึนคนละเดือน 
จากตัวอยางเดิมจากการซื้อผา , ดาย , กระดุม , กลองบรรจุ  ในเดือน มกราคม  และ 

ขายผาสําเร็จรูปในเดือน กุมภาพันธแ 
        การคํานวณภาษีในเดือนมกราคม 
        ภาษีท่ีผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปชําระ  =    ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ 
        ภาษีขาย (ไมมีเนื่องจากยังไมมีการขายเกิดขึ้นในเดือน มกราคม)  =  0 
        ภาษีซื้อ     =    (5,000  +  3,000)  X  7 
                     100  
      =    560  บาท 
    ภาษีท่ีผูผลิตเสื้อสําเร็จรูปไดรับคืน  =    560  ( 0 – 560 )  
                   (เนื่องจากผลติดลบ)    =    - 560   บาท 

   การคํานวณภาษีเดือน กุมภาพันธแ 
    ภาษีท่ีตองชําระ    =    ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ 
       =   10,000  X   7           -  ( 0 ) 
                  100   
      =    700  -  0 
       ภาษีที่ตองชําระในเดือน กุมภาพันธแ คือ 700 บาท  เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผูซื้อสําหรับ การขาย
ในเดือนกุมภาพันธแ  สวนภาษีซื้อในเดือน กุมภาพันธแ ไมมี  เนื่องจากไมมีการซื้อสินคาหรือบริการมาใชใน
การประกอบกิจการ 
 ตัวอย่าง  บริษัท  A  จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  ซื้อวัตถุดิบจากโรงงานราคา  50,000 บาท (ยัง
ไมรวม VAT)  มาทําการผลิตในเดือนมกราคม  และผลิตเป็นสินคาสําเร็จรูปขายไปในเดือน กุมภาพันธแ ปี
เดียวกันราคา 64,200 บาท (รวม VAT)  ใหกับบริษัท B  ซึ่งจดภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  และในเดือน มีนาคม  
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บริษัท B ไดขายสินคาดังกลาวใหบริษัท C (ไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม) เป็นเงิน 42,800 บาท (รวม 
VAT) และขายใหบริษัท D ซึ่งเป็นผูสงออกเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 เป็นเงิน  60,000 บาท  
(รวม VAT) บริษัท C ขายสินคาไปใหผูบริโภคเป็นเงิน 50,000  และบริษัท D ไดสงออกสินคาที่ซื้อมาจาก
บริษัท B ไปในเดือนเดียวกันคือเดือนมีนาคม 
 แสดงวิธีการคํานวณเพ่ือหาภาษีมูลคาเพ่ิมที่พึงชําระของบริษัท A , B , C , D ดังนี้ 
 เดือน มกราคม  คํานวณภาษีบริษัท A ดังนี้ 
 ภาษีซื้อ   = 50,000  X  7     =    3,500    บาท 
             100 
 ภาษีขาย   = 0 
 (ยังไมมีการขายในเดือน มกราคม) 
 ภาษีท่ีตองชําระ  = 0  -  3,500 
    =   -3,500 
 บริษัท A มีสิทธิไดรับเงินคืน  3,500 บาท 
 เดือน กุมภาพันธแ  คํานวณภาษีบริษัท A 
 ภาษีซื้อ   = 0 
 ภาษีขาย   = (64,200  X  7)       = 4,200    บาท 
             110    
 ภาษีท่ีชําระ  = ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ 
    = 4,200  -  0 
    =    4,200  บาท 
 คํานวณภาษีบริษัท B ( เดือน ก.พ.) 
 ภาษีซื้อ  = 4,200  บาท  (ภาษีขายของบริษัท A เป็นภาษีซื้อของบริษัท B) 
 ภาษีขาย  = 0  (ยังไมมีการขายในเดือน กุมภาพันธแ) 
 ภาษีท่ีชําระ = ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ 
   = 0  -  4,200 
 บริษัท B มีสิทธิไดรับเงินคืน  4,200  บาท  
 เดือน มีนาคม  คํานวณภาษีที่ตองชําระของบริษัท B ดังนี้ 
 ภาษีท่ีชําระ = ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ 
   = (42,800 + 53,500)  X  7          -  0 
              107 
   = 6,300  -  0  
 บริษัท B ตองชําระภาษี  9,000  บาท 
 บริษัท C ไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม เนื่องจากไมไดจดทะเบียน  

  สําหรับภาษีซื้อ 4,000 บาท  ที่บริษัท C จายไป  สามารถนํามาบันทึกเป็นรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิ 
 บริษัท D เมื่อมีการสงออกสินคาจะไดรับคืนภาษีซื้อที่เคยจายไวตอนซื้อสินคาจากบริษัท B ได  โดย
คํานวณดังนี้ 
 ภาษีท่ีชําระ  = ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ 
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    = 0  -  3,500 
 บริษัท D จะไดรับเงินภาษีคืน    3,500  บาท 
10 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 10.1  กรณีขายสินค้า  ความรับผิดในการเสียภาษีทั้งหมดจากการขายสินคา เกิดขึ้นเมื่อมีการสง
มอบสินคาใหแกผูซื้อ  เวนแตกรณีผูขายไดโอนกรรมสิทธิ์สินคา  หรือไดรับชําระราคาสินคา  หรือไดออก
ใบกํากับภาษีกอนมีการสงมอบสินคาความรับผิดในการเสียภาษีของผูขายจะเกิดขึ้นตามสวนของกา ร
กระทําท่ีเกิดข้ึน  แลวแตกรณี 
               หมายความวา  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมกรณีขายสินคาเกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบ
สินคาใหแกผูซื้อ  แตถาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์การไดรับชําระคาสินคา  การออกใบกํากับภาษีอยางใดอยาง
หนึ่งกอนสงมอบสินคา  ใหถือวาความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทําการนั้น 
ๆ 
 10.2  กรณีการขายขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ  หรือการซื้อขายผ่อนชําระ  ที่กรรมสิทธิ์
ของสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อเมื่อมีการสงมอบ ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกําหนดชําระตามงวดที่ ครบ
กําหนดชําระราคาแตละงวด เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนถึงกําหนดชําระราคาแตละ
งวด  ก็ใหถือวาความรับผิดไดเกิดข้ึนเมื่อมีการกระทํานั้นๆ คือ 

- ไดรับชําระราคาสินคา  หรือ 
- ไดออกใบกํากับภาษ ี

ทั้งนี้ใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี 
 10.3  การขายสินคาโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและไดสงมอบสินคาใหตัวแทนแลว ทั้งนี้เฉพาะ
สัญญาการตั้งตัวแทนเพ่ือขายตามประเภทของสินคาและเป็นไปตามหลักเกณฑแวิธีการเงื่อนไขที่ อธิบดี
กําหนด  ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนสงมอบสินคาใหผูซื้อ  เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้
เกิดข้ึนกอนการสงมอบสินคาใหแกผูซื้อ  ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดข้ึน  เมื่อไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย 

 (1)  ตัวแทนโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อ 
 (2)  ตัวแทนไดรับชําระราคาสินคา 
 (3)  ตัวแทนไดออกใบกํากับภาษี 
 (4)  ไดมีการนําสินคาไปใช  ไมวาโดยตัวแทนหรือบุคคลอ่ืน  
    ทั้งนี้โดยใหความรับผิดเกิดข้ึนตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี 

 10.4  กรณีขายสินค้าโดยการส่งออก  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจะเกิดขึ้นพรอมกัน
กับการชําระอากรขาออก  ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  หรือวันที่ไดมีการวางค้ําประกันขาออกแลวแต
กรณี  และหากไมมีการชําระอากรขาออก ความรับผิดจะเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนขาออก        
 10.5 กรณีการให้บริการ  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมของผูใหบริการเกิดขึ้นเมื่อไดรับ
ชําระคาบริการ  เวนแตกรณีที่ไดกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนไดรับชําระคาบริการ  ก็ใหถือวาความรับผิด
เกิดข้ึนเมื่อไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย 

 (1)  ไดออกใบกํากับภาษี  หรือ 
 (2)  ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น 
    ทั้งนี้  โดยใหความรับผิดเกิดข้ึนตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี  (ม. 78/1) 

 10.6  การให้บริการตามสัญญา  ที่กําหนดคาตอบแทนตามสวนของบริการที่ทําใหความรับผิด
ตามสวนของบริการที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการตามสวนของบริการที่สิ้นสุดลงเวนแตกรณีที่ไดมี
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การกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนไดรับชําระราคาคาบริการตามสวนของบริการนั้นที่สิ้นสุดลง  ก็ใหถือวา
ความรับผิดเกิดข้ึนเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการ 

 (1)  ไดออกใบกํากับภาษี 
 (2)  ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น 
ทั้งนี้  โดยใหความรับผิดเกิดข้ึนตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี  

 10.7  การให้บริการที่ทําในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรให้ความ  
รับผิดทั้งหมดหรือบางสวนเกิดข้ึนเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตกรณี 
 10.8  การใหบริการที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0  และภายหลังไดมีการโอนสิทธิในการ
บริการอันทําใหผูโอนสิทธิในบริการมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  ใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไดรับ
ชําระราคาคาบริการ 
 10.9  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการนําเข้าสินค้า  ใหความรับผิดเกิดขึ้น
เมื่อชําระอากรขาเขา  วางหลักประกันอากรขาเขา  หรือจัดใหมีผูรับประกันอากรขาเขา  เวนแตกรณีที่ไม
ตองเสียอากรขาเขา  หรือไดรับยกเวนอากรขาเขา  ก็ใหถือวาความรับผิดที่เกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขน
สินคาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  [ม. 78/2 (1)] 
 10.10  ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการขายสินคาหรือใหบริการตาม ม . 78/3  
และกฎกระทรวงฉบับที่ 189 

   10.10.1  การขายกระแสไฟฟูา  น้ําประปา  หรือสินคาที่มีลักษณะทํานองเดียวกันใหความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาสินคา  หรือไดมีการออกใบกํากับภาษีกอนไดรับ
ชําระราคาสินคา  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  โดยใหความรับผิดเกิดข้ึนตามสวนของการกระทํานั้นๆ  

   10.10.2  การขายสินคาที่ไมมีรูปราง  เชน  ลิขสิทธิ์ในสิทธิบัตร  กู฿ดวิลลแ  เครื่องหมายการคา  
ลิขสิทธิ์  สัมปทาน  คาลิขสิทธิ์  หรือสินคาที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  ใหความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาสินคา  เวนแตกรณีที่ ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนไดรับ
ชําระราคาสินคา  ก็ใหความรับผิดเกิดข้ึนเมื่อไดมีการกระทํานั้นๆ  ดวย 

          10.10.2.1 โอนกรรมสิทธิ์สินคา 
           10.10.2.2  ไดออกใบกํากับภาษีทั้งนี้โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํา

นั้นๆ  แลวแตกรณ ี
   10.10.3  การขายสินคาหรือบริการใหบริการดวยเครื่องอัตโนมัติชําระราคาดวยวิธีการยอดเงิน  

เหรียญ  บัตร  หรือดวยวิธีการในลักษณะเดียวกัน  ใหความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมทั้งหมด
เกิดข้ึนเมื่อไดนําเงิน  เหรียญ  บัตร  หรือสิ่งอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันออกจากเครื่องอัตโนมัติ 

   10.10.4  การขายสินคาโดยการชําระราคาดวยบัตรเครดิต  หรือในลักษณะทํานองเดียวกันให
ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อสงมอบสินคา  เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้
เกิดข้ึนกอนสงมอบสินคา  ก็ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมือไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย 

           10.10.4.1 โอนกรรมสิทธิ์สินคา 
           10.10.4.2  เมื่อมีการออกหลักฐานการใชบัตรเครดิต  หรือ 
           10.10.4.3 ไดออกใบกํากับภาษีทั้งนี้โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํา

นั้นๆ แลวแตกรณี 
   10.10.5  การใหบริการโดยการชําระราคาดวยการใชบัตรเครดิต  หรือในลักษณะทํานอง

เดียวกัน  ใหความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นเมื่อมีการออกหลักฐานการใชบัตรเครดิต  เวนแต
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กรณีที่ไดมีการออกใบกํากับภาษีกอนการออกหลักฐานการใชบัตรเครดิต  ก็ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่ อไดมี
การออกใบกํากับภาษีนั้น 

   10.10.6  การขายสินคาตามสัญญาจะขายสินคา  ใหความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้น
เมื่อสงมอบสินคา  เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําตอไปนี้เกิดขึ้นกอนการสงมอบสินคา ก็ใหความรับผิดเกิดขึ้น
เมื่อไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย 

           10.10.6.1  โอนกรรมสิทธิ์สินคา 
           10.10.6.2  ไดรับราคาสินคา 
           10.10.6.3  ไดออกใบกํากับภาษีท้ังนี้โดยใหความรับผิดชอบเกิดข้ึนตามสวนของการ 

กระทํานั้นๆ  แลแตกรณี 
11 ภาษีซื้อที่สามารถนํามาหักในการคํานวณภาษี 
 ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนอ่ืนเรียกเก็บ  เนื่องจากการซื้อสินคาหรือรับบริการมา
เพ่ือใชในการประกอบกิจการของตน  ยอมเป็นภาษีซื้อของผูประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผูซื้อสินคาหรือ
รับบริการนั้น  และสามารถนํามาหักออกจากภาษีขาย  ในการคํานวณภาษี (ม. 82/4)   
 11.1  กรณีไม่มีใบกํากับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกํากับภาษีได้ว่ามีการชําระภาษีซื้อ  เวนแตจะ
เป็นกรณีมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑแ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามหลักเกณฑแ 
12  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และโทษ 
 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติตาง  ๆ  เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิมตามที่
ระบุไวในกฎหมาย  ผูฝุาฝืนอาจตองรับผิดเสียเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มและอาจถูกลงโทษดวย 
         เชน  การประกอบกิจการโดยมิไดจดทะเบียน  มิไดยื่นแบบแสดงรายการ  หรือนําสงภาษีภายใน
กําหนดเวลา  ยื่นแบบฯ  ไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาด  มิไดจัดทําใบกํากับภาษี  เป็นตน  การปฏิบัติ  หรือ
ละเวนการปฏิบัติเหลานี้  หากเป็นเหตุใหมีการเสียภาษีไวไมถูกตองคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง  หรือ
มิไดเสียภาษีไวเลย  ผูมีหนาที่เสียภาษีก็ตองรับผิดชอบในจํานวนภาษีที่เสียไวไมถูกตองหรือที่มีหนาที่
จะตองเสีย  พรอมทั้งเสีย  “เบี้ยปรับ”  และ / หรือ  “เงินเพ่ิม”  ตามกฎหมาย  ซึ่ง  “เบี้ยปรับ”  มี
ลักษณะการคิดเป็นเทาตัว  หรือคิดเป็นรอยละของจํานวนภาษีแลวแตกรณี  สวน  “เงินเพ่ิม”  มีลักษณะ
คลายดอกเบี้ย  (จากการเสียภาษีลาชา)  และคิดในอัตรารอยละ  1.5  ตอเดือน  หรือเศษของเดือนโดยไม
รวมเบี้ยปรับ 
         นอกจากเบี้ยปรับ  และหรือเงินเพ่ิมดังที่กลาวมาแลว  หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูเสียภาษีหรือ
บุคคลใดๆ  กระทําความผิดโดยมีเจตนาที่จะฝุาฝืนหรือไมปฏิบั ติตามบทบัญญัติตางๆ  เกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามที่กฎหมายระบุไวอยางชัดแจง  ก็อาจจะตองรับโทษทางอาญาอีกดวย  ซึ่งอาจจะตองมี
การฟูองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย  สําหรับคดีความผิดที่มีโทษสถานเบาตองระวางโทษปรับเพียงสถาน
เดียว  ไดแก  กรณีละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ  การไมจัดทํารายงานประเภทตางๆ  เป็นตน  และคดี
ความผิดที่มีโทษรุนแรง  ตองระวางโทษจําคุก  ตั้งแต  3  เดือน  จนถึง  7  ปี  ไดแก  กรณีออกใบกํากับ
ภาษีโดยไมมีสิทธิออก  การนําใบกํากับภาษีปลอมไปใชโดยเจตนาทุจริต  เป็นตน 
13 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
       ภาษีธุรกิจเฉพาะถือเป็นภาษีทางออมที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคเริ่มนํามาใชในประเทศไทยพรอม
กับภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือทดแทนภาษีการคาท่ีถูกยกเลิกไป 
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         ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ  ผูประกอบการเฉพาะอยางที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งไมเหมาะสมที่
จะเสียภาษีในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม  ดังนั้น  ผูเสียภาษีที่อยูในขายบังคับของภาษีธุรกิจเฉพาะไมตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมอีก  เพื่อปูองกันปใญหาการเสียภาษีจากฐานการบริโภคซ้ําซอน 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอากรประเมินโดยฐานภาษี คือ รายรับ ซึ่งหมายถึง เงิน ทรัพยแสิน 
คาตอบแทน หรือประโยชนแใดๆ อันมีมูลคาที่ไดรับหรือพึงไดรับไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร อัน
เนื่องมาจากการประกอบการ 
 13.1 ผู้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไดแก  ผูประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไมวาจะเป็นบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล กองมรดก หางหุนสวนสามัญ กองทุน หนวยงานเอกชนที่ดําเนินการ
โดยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป องคแการของรัฐบาล และองคแการอ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหเป็นนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการในราชอาณาจักร 
 ในกรณีผูประกอบกิจการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการรวม
ตลอดถึงลูกจาง ตัวแทน หรือผูทําการแทน ซึ่งมีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรง หรือโดยปริยายที่อยูใน
ราชอาณาจักรเป็นผูมีหนาที่เสียภาษีรวมกับผูประกอบกิจการดังกลาวขางตน 
14  กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 14.1  การธนาคาร  ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยแ  หรือกฎหมายเฉพาะ 
 14.2  การประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพยแ  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ  ตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพยแ  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแ 
 14.3  การรับประกันชีวิต  ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  (การรับประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  อยูในขายบังคับของภาษีมูลคาเพ่ิม  ตั้งแต  1  มกราคม  2542) 
 14.4  การรับจํานํา  ตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา 
 14.5  การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยแ  ไมวาจะกระทําเป็นธุรกิจหลักหรือ
สวนประกอบของธุรกิจอ่ืน 
 การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยแ  คือ  การใหกูยืมเงิน  ค้ําประกัน  แลกเปลี่ยน
เงินตรา  ออก  ซื้อ  หรือขายตั๋วเงิน  หรือรับสงเงินไปตางประเทศดวยวิธีตางๆ  
 14.6  การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า  หรือหากําไร  ไมวาอสังหาริมทรัพยแนั้นจะไดมาโดย
วิธีใดก็ตาม  ทั้งนี้  เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑแ  วิธีการและเงื่อนไขตามที่กําหนดโดย              พระ
ราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบับที่  342)  พ.ศ. 2541  ใชบังคับตั้งแต  1  มกราคม  พ.ศ.  2542  เป็นตนไป 

การขายอสังหาริมทรัพยแที่ถือวาเป็นทางคาหรือหากําไรตามพระราชกฤษฎีกาฯ  ไดแก  การขาย
อสังหาริมทรัพยแที่ตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังตอไปนี้ 

           14.6.1  การขายอสังหาริมทรัพยแของผูซึ่งไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 

           14.6.2  การขายหองชุดของผูประกอบการซึ่งเป็นผูขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด 

           14.6.3 การขายอสังหาริมทรัพยแที่เป็นอาคารที่สรางขึ้นเพ่ือขาย  รวมถึงการขายที่ดินอัน
เป็นที่ตั้งของอาคารดังกลาว 
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           14.6.4 การขายอสังหาริมทรัพยแที่ไมเขาลักษณะตาม  2.6(1)  2.6(2)  หรือ 2.6(3)  
เฉพาะกรณีที่มีการแบงขายหรือแบงแยกไวเพ่ือขาย  โดยไดจัดทําถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน  หรือให
คําม่ันวาจะจัดใหมีสิ่งดังกลาว 

          14.6.5 การขายอสังหาริมทรัพยแที่ผูขายมีไวในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคลตาม
มาตรา  77/1  แหงประมวลรัษฎากร 

          14.6.6 การขายอสังหาริมทรัพยแที่ไมเขาลักษณะตาม  2.6(1)  2.6(2)  2.6(3)  2.6(4)  
หรือ  2.6(5)  ที่ไดกระทําภายในหาปีนับแตวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยแนั้น  เวนแต 

 14.6.6.1  การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ         
 14.6.6.2  การขายอสังหาริมทรัพยแที่ไดมาโดยทางมรดก 
 14.6.6.3  การขายอสังหาริมทรัพยแที่ใชเป็นสถานที่อยูอาศัยอันเป็นแหลงสําคัญที่

ผูขายมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไมนอยกวาหนึ่งปีนับแตวันที่
ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยแนั้น 

ในกรณีที่ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาม  2.6(3)ไดมาไมพรอมกันกําหนดเวลา หาปี
ตามความใน  15.6(6)  ใหถือตามระยะเวลาการไดมาซึ่งที่ดินหรืออาคาร  หรือสิ่งปลูกสรางที่ไดมาภายหลัง 
 14.6.6.4  การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยแ  โดยไมมี
คาตอบแทนใหแกบุตรชอบดวยกฎหมายของตน  แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
 14.6.6.5  การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยแทางมรดกใหแก
ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม 
 14.6.6.6  การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยแใหแกสวนราชการ
หรือองคแการของรัฐบาลตามมาตรา  2  แหงประมวลรัษฎากร โดยไมมีคาตอบแทน 
 14.6.6.7  การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยแกับสวน
ราชการหรือองคแการของรัฐบาลตามมาตรา  2  แหงประมวลรัษฎากรเฉพาะ  ในกรณีที่สวนราชการ  หรือ
องคแการของรัฐบาลนั้นมิไดมีการจายคาตอบแทนเป็นอยางอ่ืน  นอกจากอสังหาริมทรัพยแที่แลกเปลี่ยน
แปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การนับระยะเวลาตองนับวันชนวัน  กรณีตางกับการนับจํานวนปีถือครองเพ่ือคํานวณภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา  หัก  ณ  ที่จาย  ซึ่งนับเป็นปีปฏิทิน  เชน  ซื้อที่ดิน  เมื่อ  28  พฤษภาคม    2538  ขาย
ไป  8  กุมภาพันธแ  2543  กรณีถือวาขายไปภายใน  5  ปี  ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

2)  การมีชื่อในทะเบียนบานไมจําเป็นตองติดตอกันถึง  1  ปี และในปีที่ขายแมไมมีชื่ออยูใน
ทะเบียน  แตถามีชื่ออยูมาครบ  1  ปีแลว  ก็ไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

3)  การขายฝากอสังหาริมทรัพยแภายใน  5  ปีนับแตวันที่ไดมา  อยูในขายเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ดวย  การไถถอนการขายฝากภายในกําหนดเวลากอนวันที่  10  เมษายน  2541  ไมถือเป็นการขายจึงไม
ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  แตหากเป็นการไถถอนตั้งแตวันที่  10  เมษายน  2541  ทรัพยแสินที่ขายฝากยอม
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาชําระสินไถ  ตามมาตรา  492  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแ
ที่แกไขใหม  ดังนั้นการไถถอนการขายฝากภายใน  5  ปี  นับแตวันที่รับซื้อฝาก  รวมทั้งการไถถอนเกิน
กําหนดเวลาที่ไดกระทําภายใน  5  ปี  นับแตวันที่รับซื้อฝาก  ผูรับซื้อฝากจะตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

14.6.7  การขายหลักทรัพยแ   ตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยในตลาด
หลักทรัพยแ 

14.6.8   การประกอบกิจการอื่น  ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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14.6.8.1 พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบับที่  350)  พ.ศ.  2542  กําหนดใหกิจการซื้อและขายคืน
หลักทรัพยแที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยแ  และตลาดหลักทรัพยแเป็นกิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  เนื่องจากการประกอบ
กิจการอื่นที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

   14.6.8.2  พระราชกฤษฎีกาฯ  (ฉบับที่  358)  พ.ศ. 2542  กําหนดใหการประกอบธุรกิจแฟ็ก-
เตอริงเป็นกิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  เนื่องจากการประกอบธุรกิจดั งกลาวมีลักษณะ
คลายคลึงกับการใหกูยืมเงินที่เป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยแ 

คําวา  “ธุรกิจแฟ็กเตอริง”  หมายความวา  ธุรกิจที่ผูขายสินคาหรือผูใหบริการตกลงจะโอน
ทรัพยแสินที่จะไดรับจากการชําระหนี้เนื่องจากการขายสินคาหรือการใหบริการระหวางตนกับลูกหนี้ของตน
ใหแกผูประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง  โดยผูประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงตกลงจะใหสินเชื่อซึ่งรวมถึงการใหกูยืม
และการทดรองจายแกผูขายสินคาหรือผูใหบริการและรับที่จะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1)  จัดใหมีบัญชีทรัพยแสินที่จะไดรับจากการชําระหนี้ 
 (2)  เรียกเก็บทรัพยแสินที่จะไดรับจากการชําระหนี้ 
 (3)  รับผิดชอบในหนี้ที่ลูกหนี้ของผูขายสินคาหรือผูใหบริการผิดนัด 

 15 ฐานภาษีและอัตราภาษ ี
 ฐานภาษีสําหรับกิจการที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายรับกอนหักรายจายที่ผูประกอบการ
ไดรับหรือพึงไดรับจากการประกอบกิจการ ฉะนั้น จึงตองคํานวณภาษีจากฐานภาษีคูณดวยอัตราภาษีตามที่
กําหนดไว และตองเสียภาษีทองถิ่นอีกรอยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังตาราที่ 12-1 
ตารางท่ี 12-1  แสดงฐานภาษีและอัตราภาษีของกิจการแตละประเภท 

ประเภทกิจการ ฐานภาษี 
ร้อยละอัตรา

ภาษี 
1.  กิจการธนาคาร, ธุรกิจ
เงินทุน,ธุรกิจหลักทรัพยแ, ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอรแและการ
ประกอบกิจการเยี่ยงธนาคาร
พาณิชยแ 

-  ดอกเบี้ย  สวนลด  คาธรรมเนียม  คาบริการ  
หรือกําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการซื้อหรือ
ขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆ 
-  กําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการแลกเปลี่ยน
หรือซื้อายเงินตราการออกตั๋วเงินหรือการสงเงิน
ไปตางประเทศ 

3.0 
 
 

3.0 

2.  กิจการรับประกันชีวิต -  ดอกเบี้ย  คาธรรมเนียม  หรือคาบริการ 2.5 
3.  กิจการโรงรับจํานํา - ดอกเบี้ย  คาธรรมเนียม 

- เงิน  ทรัพยแสิน  คาตอบแทน  หรือ
ประโยชนแใดๆ  อันมีมูลคาท่ีไดรับ  หรือพึง
ไดรับจากการขายของที่จํานําหลุดเป็นสิทธิ 

2.5 
2.5 

4.  การคาอสังหาริมทรัพยแ -  รายรับกอนหักรายจายใดๆ 3.0 
5.  การขายหลักทรัพยแในตลาด
หลักทรัพยแ 

-   รายรับกอนหักรายจายใดๆ 0.1 (ยกเวน) 

6.  การซื้อและขายคืน
หลักทรัพยแที่ไดรับอนุญาตจาก

-  กําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการขายคืน
หลักทรัพยแ  แตไมรวมถึง  ดอกเบี้ย  เงินปในผล  

3.0 
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ
และตลาดหลักทรัพยแ 

หรือผลประโยชนแใดๆ  ที่ไดจากหลักทรัพยแ 

7.  ธุรกิจแฟ็กเตอริง -  ดอกเบี้ย  สวนลด  คาธรรมเนียม  หรือ
คาบริการ 

3.0 

 ข้อสังเกต 
1.  คําวา  “ขาย”  หมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ใหเชาซื้อ หรือจําหนาย

จายโอนไมวาจะมีประโยชนแตอบแทนหรือไม  และรายรับที่ใชคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขาย
อสังหาริมทรัพยแนั้น  มีแนวทางปฏิบัติกําหนดวาใหเปรียบเทียบราคาขายกับราคาประเมินทุนทรัพยแฯ  ราคา
ใดสูงกวาก็ใหถือราคานั้นเป็นรายรับในการคํานวณภาษี 

2.  การคํานวณฐานภาษีหรือรายรับ  ใหเป็นไปตามวิธีการ  หลักเกณฑแ  และการปฏิบัติทางบัญชี
เมื่อไดเลือกปฏิบัติเป็นอยางใดแลว  ใหถือปฏิบัติเป็นอยางเดียวกันตลอดไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีใหเปลี่ยนแปลงได 

3.  ถาในเดือนภาษีใด  ภาษีธุรกิจเฉพาะมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยบาท  เดือนภาษีนั้นไมตองเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 
 ตัวอย่างการคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 บริษัท พัฒนา  จํากัด  ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินขาย  ปรากฏวาในเดือนมกราคมมีรายรับจาก
การขายที่ดิน  (กอนหักรายจาย)  เป็นเงิน  1,000,000  บาท แตราคาประเมินที่ใชจดทะเบียนสิทธิ  และ
นิติกรรม  600,000  บาท  นอกจากนี้ไดยกที่ดินใหกรรมการบริษัท  1  แปลง  คิดเป็นมูลคาตามราคา
ประเมินที่ใชจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   400,000  บาทอีกดวย  บริษัทจะตองคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับเดือนภาษีมกราคม  ดังนี้ 
 วิธีคํานวณ 
รายรับจากการขายที่ดินและยกที่ดินใหผูอื่น  (ถือวาขาย)     =   1,400,000  บาท 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ   3  =  3/100 * 1,400,000   =        42,000  บาท 
เสียภาษีทองถิ่น  อีกรอยละ  10  ของภาษีธุรกิจเฉพาะ   =          4,200  บาท 
  รวม       =        46,200  บาท 
16 รายรับที่ไม่ต้องนําไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ   แยกเป็น  2  กรณ ี
 กิจการที่เขาหลักเกณฑแ เป็นผูมีหนาที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ถาเป็นสวนกิจการ รัฐวิสาหกิจ จะ
ไดรับยกเวน เชน ธนาคารแหงประเทศไทย การเคหะแหงชาติ สหกรณแ โรงรับจํานําของรัฐบาล ธนาคาร
ออมสิน เป็นตน 
17 การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ผูประกอบกิจการที่มีหนาที่เสียธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน  จะตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
โดยใหยื่นคําขอจดทะเบียนตามแบบ  ภ.ธ.  01  ภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับแตวันเริ่มประกอบ
กิจการ หากผูประกอบการดังกลาวประกอบกิจการลักษณะเป็นการชั่วคราวก็จะไดรับยกเวนไมตองจด
ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ   
18 เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม  และโทษ 
 โดยหลักการแลว  กฎหมายใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และโทษ  ในเรื่อง
ภาษีมูลคาเพ่ิมมาใชกับเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาโดยอนุโลม   
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19 ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ 
 ผูมีหนาที่เสียอากรแสตมป มีรายละเอียดดังนี้ 
 19.1  บุคคลตามที่ระบุไวในบัญชีอัตรากรแสตมป เชน ผูรับประกันภัย ผูใหกู เป็นตน 
 19.2  ตราสารที่ทําขึ้นนอกประเทศใหผูทรงตราสารคนแรกในประเทศไทยเป็นผูเสียอากรภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ไดรับตราสารนั้น ถาไมปฏิบัติตามขอ 1.2 ผูทรงคนใดคนหนึ่งตองเสียอากรแลวจึงยื่นตรา
สารเพ่ือใหจายเงิน รับรอง  สลักหลัง โอน หรือถือเอาประโยชนแได 
 ผูทรงตราสารคนใดไดตราสารตามขอ 1.2 ไวในครอบครองกอนพน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับตรา
สารนั้น จะเป็นผูเสียอากรก็ได โดยมีสิทธิไลเบี้ยจากผูทรงคนกอนๆ 
 19.3  ตั๋วเงินที่ย่ืนให้ชําระเงิน ไมไดปิดแสตมปบริบูรณแ ผูรับตั๋วเงินจะเสียอากรและใชสิทธิไลเบี้ย
จากผูมีหนาที่เสียอากร หรือหักจากเงินที่ชําระก็ได 
 19.4  ผูมีหนาที่เสียอากรตามที่ระบุไวในบัญชีอากรแสตมปอาจตกลงใหคูกรณีอีกฝุายหนึ่งเป็นผู
เสียอากรแสตมปก็ได เวนแตกรณีตามขอ 1.2 
20 วิธีการเสียอากรแสตมป์ 
 วิธีการชําระและขอคืนอากรแสตมป  มี  3  รูปแบบ  และถาชําระเกินอาจขอคืนได 
 20.1 การชําระอากรโดยวิธีปิดทับ 
      การใชแสตมปปิดทับตองทํากอนหรือขณะทําตราสารเป็นราคาแสตมปไมนอยกวาอากรที่ตองเสีย และ
ขีดฆาแสตมปไมใหใชอีกตอไป 
 20.2 วิธีใช้แสตมป์ดุน  
       คือ การเสียอากร โดยใชแสตมปดุนเป็นราคาไมนอยกวาอากรที่ตองเสียและขีดฆาแลวหรือโดยยื่น
ตราสารใหพนักงานเจาหนาที่ประทับแสตมปดุนและชําระเงินเป็นจํานวนไมนอยกวาอากรที่ตองเสียและขีด
ฆาแลว 
 20.3 การชําระเป็นตัวเงิน 
      ในบางกรณีมีการกําหนดใหผูเสียอากาแสตมปตองเสียอากรแสตมปเป็นตัวเงินตามระเบียบที่กําหนด
แตเพียงวิธีเดียว หามใชแสตมปปิดทับโดยเด็ดขาด   
 กรณีการเสียอากรเป็นตัวเงินใหใชแบบ  อส. 4  (แบบขอและอนุมัติใหเสียอากรแสตมปเป็นตัว
เงิน ยื่นตอพนักงาน ณ สรรพากรพ้ืนที่ โดยแนบตราสารที่ขอเสียอากรไปดวย 
 การชําระอากรแสตมปเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป ปใจจุบันอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตรา
สารที่ใหเสียอากรเป็นตัวเงินไวดังนี้ 
 (1)  ตราสาร ใบรับ สําหรับการโอนหรือการก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อ
นิติกรรมที่เป็นเหตุใหออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนกันตามกฎหมาย ใหผูออกใบรับชําระอากรเป็นตัวเงิน
ตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ กรมท่ีดินหรือหนวยงานของกรมที่ดิน 
 (2)  ตราสาร ตั๋วแลกเงิน เช็ค ใบรับฝากเงิน และเช็คสําหรับผู้เดินทาง ใหธนาคารผูสั่งจาย ผูรับ
ฝาก ผูสั่งจาย หรือผูทรงคนแรกในประเทศไทย แลวแตกรณี ชําระเป็นตัวเงิน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่
กระทําตราสาร 
 (3)  ตราสาร ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ 
ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซ่ึงมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 (4)  ตราสาร ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ เฉพาะที่ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศไทยเป็นนายทะเบียน
หุนใหผูทรงตราสารชําระอากรเป็นตัวเงินไวตอตลาดหลักทรัพยแ 
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 (5)  ตราสาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน เฉพาะที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรแเป็นผูออกตั๋ว
ใหผูออกตั๋วชําระเป็นตัวเงิน ณ ที่วาการอําเภอท่ีสํานักงานตั้งอยู 
 (6)  ตราสารอ่ืนๆ ที่เสียอากรแสตมปเป็นตัวเงิน ไดแก  
  (ก)  สัญญาเชาที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนหรืแพ เฉพาะที่รัฐบาลหรือองคแการ
ของรัฐบาลเป็นผูเชา 
  (ข)  สัญญาเชาซื้อทรัพยแสิน เฉพาะที่นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินเป็นผูใหเชาซื้อทรัพยแสิน
ที่เป็นอสังหาริมทรัพยแและยานพาหนะที่ยังมิไดใช 
  (ค)  สัญญาจางทําของ เฉพาะที่รัฐบาลหรือองคแการของรัฐเป็นผูวาจางและมีสินจางตั้งแต 
200,000 บาทข้ึนไป 
  (ง)  สัญญากูยืมเงินหรือการตกลงใหเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 
  (จ)  ตราสารกรมธรรมแประกันภัย 
  (ฉ)  ตราสาร ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารทํานองเดียวกันที่ใชอยางตั๋วสัญญาใชเงิน เวนแต
บริษัทประกันภัยและธนาคารเป็นผูออกตั๋ว ใหชําระโดยปิดแสตมปบนตราสาร 
  (ช)  ตราสารเลตเตอรแออฟเครดิต 
  (ซ)  ตราสารใบรับรอง เฉพาะกิจการรับขนสงทางอากาศที่กระทําโดยผูประกอบการที่เป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (ฌ)  สัญญาค้ําประกัน เฉพาะที่สถาบันการเงินแตไมรวมถึงบริษัทประกันภัยเป็นคูสัญญา 
  (ญ)  ตราสาร คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร เฉพาะที่ตนฉบับชําระอากรเป็นตัวเงิน 
  (ฎ)  ตราสาร ใบรับ สําหรับการขาย ขายฝาก ใหเชาซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ 
เฉพาะยานพาหนะท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และเฉพาะที่นิติบุคคลเป็นผูขายหรือใหเชาซื้อ 
  (ฎ)  ตราสาร ใบรับ สําหรับเรือกําปใ่น เรือที่มีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือ
ยนตแที่มีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไป 
   (ฐ)  ตราสาร ใบรับเงิน รางวัลสลากกินแบงของรัฐบาล ใหผูออกใบรับชําระตอสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล 
 กรณีขีดฆาอากรแสตมป เป็นการกระทําเพ่ือมิใหนําอากรแสตมปกลับมาใชอีก โดยในกรณีแสตมป
ใดปิดทับไดลงลายมือชื่อ ลงชื่อหางราน หรือขีดเสนครอมฆาแสตมปที่ปิดทับกระดาษ และลงวัน เดือน ปี ที่
กระทําสิ่งเหลานี้ดวย ในกรณีแสตมปดุนใหพนักงานประทับแสตมปดุน ใหปรากฏอยูหนาตราสารนั้น 
21  ตราสารที่ติดอากรแสตมป์  28 รายการ ดังตารางที่12-2 
ตารางท่ี 12-29 ตราสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ 

ลักษณะแห่งตราสาร ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ 
1.   เชาที่ดิน    โรงเรือน   สิง่ปลูกสรางอยางอ่ืนหรือ
แพ 
      
2.   โอนใบหุน  ใบหุนกู พันธบัตรและใบรับรองหนี้
ซึ่งบริษัท   สมาคม  คณะบุคคลหรือองคแการใดๆ  
เป็นผูออก 
 

ผูใหเชา 
 
 

ผูโอน 
 
 

ผูเชา 

ผูเชา 
 
 

ผูรับโอน 
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3.   เชาซื้อทรัพยแสิน 
 
4.   จางทําของ 
 
5.   กูยืมเงินหรือการตกลงใหเบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร 
  
6.   กรมธรรมแประกันภัย 
  
7.   ใบมอบอํานาจ 
 
8.  ใบมอบฉันทะสําหรับใหลงมติในท่ีประชุมของ
บริษัท 
 
9.  (1)  ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทํานองเดียวกันที่ใช
อยางตั๋วแลกเงิน  
      (2)  ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารทํานองเดียวกัน
ที่ใชอยางตั๋วสัญญาใชเงิน   
10.  บิลออฟเลดิง 
 
11.  (1)  ใบหุน หรือใบหุนกู  หรือใบรับรองหนี้ของ
บริษัท  สมาคม  คณะบุคคล  หรือองคแการใดๆ 
      (2)  พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศ
ไทยทุก 
 
12. เช็ค  หรือหนังสือคําสั่งใดๆ  ซึ่งใชแทนเช็ค ฉบับ
ละ 3 บาท 
 
13. ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคารโดยมี
ดอกเบี้ย 
 
14.  เลตเตอรแออกเครดิต 
 
15. เช็คสําหรับผูเดินทาง 
      (ก)  ออกในประเทศไทย  ฉบับละ 3 บาท 
      (ข)  ออกในตางประเทศ แตใหชําระในประเทศ

 
ผูรับจาง 

 
ผูใหกู 

 
ผูรับประกัน 

 
ผูมอบอํานาจ 

 
ผูมอบฉันทะ 

 
 
 

ผูสั่งจาย 
 

ผูออกตั๋ว 
 

ผูกระทําตราสาร 
 
 

ผูทรงตราสาร 
 

ผูทรงตราสาร 
 
 

ผูสั่งจาย 
 
 

ผูรับฝาก 
 
 

นายคลัง 
สินคา 

 
 

ผูออกเช็ค 

ผูเชา 
 
 

ผูรับจาง 
 

ผูกู 
 

ผูรับประกัน 
 

ผูมอบอํานาจ 
 

ผูรับมอบฉันทะ 
 
 

ผูสั่งจาย 
 

ผูออกตั๋ว 
 

ผูกระทําตราสาร 
 

ผูทรงตราสาร 
 

ผูทรงตราสาร 
 
 

ผูสั่งจาย 
 
 

ผูรับฝาก 
 
 

นายคลัง 
สินคา 
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ไทย ฉบับละ 3 บาท 
 
16.  ใบรับของ ซึ่งออกใหเนื่องในกิจการรับขนสินคา 
โดยทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ คือตราสารซึ่งลง
ลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินคาของยานพาหนะรับ
ขนสง ซึ่งออกรับของดังระบุไวในใบรับนั้นเมื่อไมได
ออกบิลออกเลดิง 
 
17.  ค้ําประกัน 
 
18.  จํานํา 
 
19.  ใบรับของคลังสินคา 
 
20.  คําสั่งใหสงมอบของ  คือ  ตราสารซึ่งบุคคลผู
ปรากฏชื่อในตราสารนั้นหรือซึ่งบุคคลผูนั้น 
 
21.  ตัวแทน 
      (ก)  มอบอํานาจเฉพาะการ 
      (ข)  มอบอํานาจทั่วไป 
 
22.  คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
       
23.  คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสาร คือ ตราสารซึ่ง
ขอความเดียวกันกับตนฉบับหรือตนสัญญา และ
ผูกระทําตราสารไดลงมือชื่อไวอยางเดียวกันกับ
ตนฉบับ 
 
            
 
 
 
24.  หนังสือบริคณหแสนธิของบริษัทจํากัดที่สงตอนาย
ทะเบียน 
 
 

ผูทรงคนแรกในประเทศ
ไทย 

 
 

ผูออกใบรับ 
 
 
 

ผูค้ําประกัน 
 

ผูรับจํานํา 
 

นายคลังสินคา 
 

ผูออกคําสั่ง 
 
 

 
 

ตัวการ 
ตัวการ 

 
อนุญาโตตุลาการ 

 
(1) ถาไมมีบุคคลอีกฝุาย
หนึ่งเป็นคูสัญญาคนที่

เสียอากรสําหรับ
ตนฉบับเป็นผูเสีย 

(2) ถามีบุคคลอีกฝุาย
หนึ่งเป็นคูสัญญาบุคคล
อีกฝุายหนึ่งนั้นตองเป็น

ผูเสียอากร 
 

ผูเริ่มกอการ 
 
 

ผูออกเช็ค 
ผูทรงคนแรกใน
ประเทศไทย 

 
ผูออกใบรับ 

 
 
 
 

ผูค้ําประกัน 
 

ผูรับจํานํา 
 

นายคลังสินคา 
 

ผูออกคําสั่ง 
 
 
 
 

ตัวการ 
ตัวการ 

 
อนุญาโตตุลาการ 

 
คนเดียวกับผูขีดฆา

ตนฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               344                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

25.  ขอบังคับของบริษัทจํากัดที่สงตอนายทะเบียน 
 
26.  ขอบังคับใหมหรือสําเนาหนังสือบริคณหแสนธิ
หรือขอบังคับของบริษัทจํากัด ซึ่งเปลี่ยนแปลงใหมท่ี
สงตอนายทะเบียน 
27. หนังสือสัญญาหางหุนสวน 
 
28.  ใบรับเฉพาะตามที่ระบุตอไปนี้ 
      (ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบงของรัฐบาล 
      (ข) ใบรับสําหรับการโอนหรือกอตั้งสิทธิใดๆ 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยแ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให
ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
      (ค) ใบสําหรับการขาย ขายฝาก ใหเชาซื้อหรือ
โอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะซึ่ง
มีการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น 
ๆ 
 
 
    

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
 

ผูเป็นหุนสวน 
 

ผูออกใบรับ 
 

ผูเริ่มกอการ 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 

ผูเป็นหุนสวน 
 

ผูออกใบรับ 
 
 

 

22  การยกเว้นอากร 
 22.1  ยกเว้นตามประมวลรัษฎากร 
         (1)  ตราสารที่ระบุยกเวนในบัญชีอัตราอากรแสตมป 
         (2)  ยกเวนตามมาตรา  121  ถาฝุายที่ตองเสียอากรเป็น 
  -  รัฐบาล 
  -  เจาพนักงานผูกระทํางานของรัฐบาลโดยหนาที่ 
  -  บุคคลผูกระทําการในนามของรัฐบาล 
  -  องคแการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  -  สภากาชาดไทย 
  -  วัดวาอาราม 
  -  องคแการศาสนาใด  ๆ  ในราชอาณาจักร  ซึ่งเป็นนิติบุคคล 
 แตขอยกเวนไมตองเสียอากรนี้  มิใหใชแกองคแการของรัฐบาลที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนหรือทุน
เพ่ือประกอบการพาณิชยแ  หรือการพาณิชยแซึ่งองคแการบริหารราชการสวนทองถิ่นเป็นผูจัดทํา 
 22.2  ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา 
         ยกเวนอากรใหแก 

- ธนาคารแหงประเทศไทย 
- ธนาคารอาคารสงเคราะหแ 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตร 



                                                                               345                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

- ผูประกอบการขนสงเฉพาะการรับเงินที่เป็นคาขนสงคนโดยสาร 
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  -     ผูค้ําประกัน  เฉพาะการค้ําประกันหนี้เนื่องแตการที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณแการเกษตรใหกูยืมหรือใหยืม 
-    ผูออกใบรับ  เฉพาะการรับเงินที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตรใหกูยืมหรือใหยืม 

- การเคหะแหงชาติ 
-    ผูโอน  เฉพาะการโอนหลักทรัพยแจดทะเบียนหรือหลักทรัพยแรับอนุญาตที่ตลาดหลักทรัพยแแหงประเทศ
ไทยเป็นนายทะเบียน  สําหรับการโอนหลักทรัพยแนั้น 
  -    ผูที่ตองเสียอากรสําหรับตราสารที่ตองเสียคาอากรแสตมปไมถึงหนึ่งบาท  หรือตรา
สารที่คํานวณคาอากรแสตมปแลวตองเสียอากรแสตมปตั้งแตหนึ่งบาทข้ึนไปเฉพาะสวนที่เป็นเศษของบาท 
  -    ผูโอน  เฉพาะการโอนพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะหแที่ธนาคารแหงประเทศไทย
เป็นนายทะเบียน  สําหรับการโอนพันธบัตรนั้น 
  -    ยกเวนอากรแสตมปสําหรับตราสารใบรับ  ซึ่งสภาสังคมสงเคราะหแแหงประเทศไทย
และองคแการกุศลสาธารณะอ่ืนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคแทํานองเดียวกันเป็นผูออก 
  -    ยกเวนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  แกบุคคลตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู
ตามสัญญาวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
  -    ยกเวนบรรดารัษฎากรประเภทตางๆ  ที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรแก 
       (ก)  องคแการสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ   และ
เจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญขององคแการหรือทบวงการดังกลาว  ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในประเทศไทย  ในเมื่อ
ประเทศไทยมีขอผูกพันยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
       (ข)  สถานเอกอัครราชทูต  สถานทูต  สถานกงสุลใหญ  สถานกงสุล  บุคคลในคณะ
ฑูต  บุคคลในคณะกงสุล  และบุคคลที่ถือวาอยูในคณะฑูตตามความตกลง  ทั้งนี้ใหเป็นไปตามหลักถอยที
ถอยปฏิบัติตอกัน 
22.3  ยกเว้นตามคําสั่งของหัวหน้าคณะปฏิบัติที่  79/2515 
         กําหนดใหยกเวนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นคูสัญญากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ในการเขามาประกอบ
กิจการเกี่ยวกับงานบํารุงรักษายุทธปใจจัยและงานที่เกี่ยวขอในราชอาณาจักร  อันเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดทําไวกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามโครงการที่รัฐบาลไทยเห็นชอบดวย  
และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นมิไดประกอบกิจการอ่ืนๆ 
 22.4  ยกเว้นตามกฎหมายอ่ืนๆ 
         มีการยกเวนอากรแสตมปโดยกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น  เชน 

- พ.ร.บ.  จัดทรัพยแสินฝุายพระมหากษัตริยแ  พ.ศ.  2479  มาตรา  8 
- พ.ร.บ.  ธนาคารออมสิน  พ.ศ.  2489  มาตรา  5 
- พ.ร.บ.  การทาเรือแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2494  มาตรา  17 
- พ.ร.บ.  การรถไฟแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2494  มาตรา  19 
- พ.ร.บ.  องคแการโทรศัพทแแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2497  มาตรา  19 
- พ.ร.บ.  กองทุนสงเคราะหแการทําสวนยาง  พ.ศ.  2505  มาตรา  25 
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- พ.ร.บ.  ลูกเสือ  พ.ศ.  2507  มาตรา  10 
 
23 ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 
 23.1  ความรับผิดทางแพ่ง 
 (1)  กรณียื่นตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดที่ไมไดปิดแสตมปบริบูรณแ ผูมีหนาที่เสียอากร 
หรือผูทรงตราสาร หรือผูถือเอาประโยชนแชอบที่จะยื่นตราสารนั้นตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อขอเสียอากรไดก็
ตอเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับตราสารแลว ใหอนุมัติใหเสียอากรภายในบังคับแหงบทบัญญัติตอไปนี้ 
  -  ถาตราสารที่มิไดปิดแสตมปบริบูรณแนั้นเป็นตราสารที่กระทําขึ้นในประเทศไทย เมื่อ
ผูขอเสียอากรไดยื่นตราสารนั้นตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือเสียอากรภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตองปิด
แสตมปบริบูรณแ ใหอนุมัติใหเสียเพียงอากรตามอัตราในบัญชีทายหมวดอากรแสตมป 
 (2)  กรณีปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่เป็นอยางอ่ืน ก็ใหอนุมัติใหเสียอากรและใหเรียกเก็บ
เงินเพ่ิมอากร ดังตอไปนี้ คือ 
  -  ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาตราสารไมไดปิดแสตมปบริบูรณแเป็นเวลาไมพน
กําหนด 90 วัน นับแตวันตองปิดแสตมปบริบูรณแใหเรียกเก็บเงินเพ่ิมอากรเป็น 2 เทาจํานวนอากรหรือเป็น
เงิน 4 บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 
  -  ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาตราสารไมไดปิดแสตมปบริบูรณแเป็นเวลาพน
กําหนด 90 วัน นับแตวันตองปิดแสตมปบริบูรณแใหเรียกเก็บเงินเพ่ิมอากรเป็น 5 เทาจํานวนอากรหรือเป็น
เงิน 10 บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 
 (3)  กรณีพนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจทําการตรวจพบ กลาวคือ เมื่อมีเหตุสมควร
พนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในสถานการคาหรือสถานที่เกี่ยวของระหวางพระอาทิตยแ
ขึ้น พระอาทิตยแตก หรือในเวลาทําการของสถานการคาหรือสถานที่นั้น เพ่ือทําการตรวจสอบตราสารวาได
ปิดแสตมปบริบูรณแตามที่กําหนดในบัญชีอัตราอากรแสตมปหรือไม หรือทําการตรวจสอบเพ่ือทราบวาได
ออกใบรับหรือเก็บตนขั้วสําเนาใบรับหรือทําหรือเก็บบันทึกตามที่กําหนดไวในหมวดอากรแสตมปหรือไม 
กับมีอํานาจเรียกและยึดตราสารหรือเอกสารและออกหมายเรียกตัวผูมีหนาที่เสียอากร ผูทรงตราสาร หรือ
ผูถือเอาประโยชนแแหงตราสารและพยานหลักฐานอ่ืนอันควรแกเรื่องมาไตสวน โดยการกลาวหาแจงความ
ของบุคคลใดไมวาจะเป็นเจาพนักงานรัฐบาลหรือไมใชก็ดี ถาปรากฏวา 
  -  ไมไดมีการออกใบรับในกรณีที่ตองออกใบรับตามขอ 6.1.2 ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพ่ิมอากรอีกเป็นจํานวน 6 เทาของเงินอากรหรือเป็นเงิน 25 
บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 
  -  ตราสารที่ไมไดปิดแสตมปบริบูรณแ  โดย 
     (ก)  ไมไดปิดแสตมปเลย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ 
และเงินเพ่ิมอากรอีกเป็นจํานวน 6 เทา ของเงินอากรที่ตองเสียอากรหรือเป็นเงิน 25 บาท แลวแตอยางใด
จะมากกวา 
     (ข)  ปิดแสตมปนอยกวาอากรที่ตองเสีย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงิน
อากรจนครบ และเงินเพ่ิมอีกเป็นจํานวน 6 เทา ของเงินอากรที่ขาดหรือเป็นเงิน 25 บาท แลวแตอยางใด
จะมากกวา 
 ในกรณีอ่ืนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินเพ่ิมอากรเป็นจํานวน 1 เทาของเงินอากร
ที่ตองเสียหรือเป็นเงิน 25 บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 
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 23.2  ความรับผิดทางอาญา 
 (1)  ผูใดมีหนาที่เสียอากรหรือขีดฆาแสตมป เพิกเฉยหรือปฏิเสธไมเสียอากรหรือไมขีดฆา
แสตมปตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 (2)  ผูใดออกใบรับไมถึง 10 บาท สําหรับมูลคาตั้งแต 10 บาทขึ้นไป หรือแบงแยกมูลคาที่
ไดรับชําระนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี จงใจกระทําหรือทําตราสารใหผิดความจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงไม
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้ก็ดี มีความผิดตองระวางโทษไมเกิน 200 บาท 
 (3)  ผูใดไมทําตามหรือไมเก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไมออกใบรับใหทันที่ที่ถูก
เรียกรองตามมาตรา 106 (ขอ 22) หรือออกใบรับซึ่งไมปิดแสตมปตามจํานวนอากรที่ตองเสีย ตองระวาง
โทษปรับไมกินหารอยบาท 
 (4)  ผูใดโดยตนเองหรือสมคบกับผูอ่ืนทําใหไมมีการออกใบรับหรือไมออกใบรับในทันทีที่รับ
เงิน หรือรับเป็นจํานวนเงินนอยกวาที่รับเงินหรือรับชําระราคาจริงตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 (5)  ผูใดโดยรูอยูแลวไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจในการปฏิบัติ
ตามหนาที่หรือโดยรูอยูแลวหรือจงใจไมปฏิบัติตามคําเรียกหรือไมยอมใหยึดตราสารหรือเอกสารหรือไม
ปฏิบัติตามหมายของพนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจ ตามความในมาตรา 123 หรือไมยอมตอบคําถาม
เมื่อซักถามหรือฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 105 ทวิ (ขอ 3) มาตรา 105 จัตวา (ขอ 5) หรือมาตรา 123 ทวิ มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 (6)  ผูใดโดยเจตนาทุจริต มีแสตมปซึ่งรูอยูวาเป็นแสตมปปลอมก็ดี หรือคาแสตมปที่ใชแลว
หรือที่มีกฎกระทรวงประกาศใหเลิกใชเสียแลวก็ดี ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทหรือ
จําคุกไมเกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 
24  ข้อเสียของตราสารที่ไม่ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 
 ตราสารใดที่ไมไดปิดแสตมปบริบูรณแ จะใชตนฉบับ คูฉบับ คูฉีก หรือสําเนาตราสารนั้นเป็น
พยานหลักฐานในคดีแพงไมได จนกวาจะไดเสียอากรโดยปิดแสตมปครบจํานวนอัตราในบัญชีทายหมวด
อากรแสตมปและขีดฆาแลวแตทั้งนี้ไมเป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพ่ิมอากร นอกจากนั้น กฎหมายหาม
ใหเจาพนักงานรัฐบาลลงนามรับรู ยอมใหทํา หรือบันทึกสิ่งใดๆ ในตราสาร ที่ไมไดปิดแสตมปบริบูรณแ 
จนกวาจะไดมีการเสียอากรใหครบถวนเสียกอน 
25 สรุป 
 

         ภาษีมูลคาเพ่ิมเก็บจากฐานการบริโภค  โดยภาษีมูลคาเพ่ิมถูกนํามาใชแทนภาษีการคาเมื่อ  พ.ศ.  
2535  สําหรับประเทศไทยถือวาเป็นภาษีมูลคาเพ่ิมแบบการบริโภค  มีวิธีการคํานวณภาษี  คือ  วิธีเครดิต  
โดยการนําภาษีขาย-ภาษีซื้อ  ผูมีหนาที่เสียภาษี  ไดแก  ผูประกอบการ  ผูนําเขา  ผูที่กฎหมายกําหนดไว
เป็นพิเศษ  ปใจจุบันภาษีมูลคาเพ่ิมมี  อัตรา  คือรอยละ  7  และรอยละ  0  การยื่นแบบรายการชําระ
ภาษีมูลคาเพ่ิมกระทําเดือนละครั้ง  โดยกําหนดเวลาไมเกินวันที่  15  ของเดือนถัดไป  ผูประกอบการที่มี
หนาที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมใหยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามแบบที่กําหนด  ณ  สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่  หรือสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในเขตทองที่ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางออมที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคเชนเดียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม  ผูมี
หนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  คือ  ผูประกอบกิจการเฉพาะอยางที่ไมเหมาะสมที่จะเสียภาษีในระบบ
ภาษีมูลคาเพ่ิม ไดแก สถาบันการเงิน การขายอสังหาริมทรัพยแ ธุรกิจแฟ็กเตอริง และการขายหลักทรัพยแ 



                                                                               348                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

ฉะนั้น  ผูเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวจึงไมตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมอีก  การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเสียเป็นราย
เดือน  กําหนดภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป  นอกจากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวจะตองเสียภาษีทองถิ่น
ควบคูกันไดอีกรอยละ  10  ของภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีทองถิ่น  กรมสรรพากรชวยดําเนินการจัดเก็บ  เพ่ือ
สงเป็นรายไดใหกับองคแการบริหารราชการสวนทองถิ่นตอไป 
 ประเทศไทยมีการจัดเก็บอากรแสตมปครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2475  ตราสารที่กฎหมายกําหนดให
เสียภาษีอากรแสตมปมีอยู  28  ลักษณะ  การทําตราสารอ่ืนนอกเหนือจากขอบขายที่กฎหมายกําหนดไม
จําเป็นตองเสียภาษีอากรแสตมป  วิธีการชําระอากรแสตมป  มี  3  วิธี  ไดแก  วิธีปิดทับ  วิธีใชแสตมปดุน 
และวิธีชําระเป็นตัวเงิน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               349                              กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 

FN10202 
 

คําถามท้ายบทที่  12 
 

1. จงอธิบายเหตุผลความจําเป็นที่ยกเลิกภาษีการคา  และนําภาษีมูลคาเพ่ิมมาใชใน   ประเทศไทย  พอ
สังเขป 

2. จงอธิบายความหมายของภาษีมูลคาเพ่ิม 
3. ใหระบุผูมีหนาที่เสียภาษีและฐานภาษีมูลคาเพ่ิม 
4. จงอธิบายความแตกตางระหวาง “การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม” กับภาษีมูลคาเพ่ิมอัตรารอยละ  0 
5. ใหยกตัวอยางการประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมมา  10  ประเภทกิจการ 
6. จงอธิบายความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  กรณีขายสินคาตามสัญญาเชาซื้อ 
7. ภาษีซื้อกรณีใดบางที่ไมสามารถเครดิตออกจากภาษีขายได 
8. ขอมูลการคาขายในเดือน ม.ค. 2555 ดังนี้ 

    บริษัท  วิทยาภรณแ  จํากัด (ผูประกอบการจดทะเบียน) ซื้อโทรทัศนแจากผูผลิต 5 ลานบาท ขาย
ใหบริษัท  แจมจันทรแ  จํากัด (ผูประกอบการจดทะเบียน) ราคา  6,600,000 บาท  ซึ่งเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมแลวตอมา  บริษัท  แจมจันทรแ  ขายใหหางหุนสวนสามัญดวงปี (ผูประกอบการจดทะเบียน) 
ราคา 7,000,000 บาท หางหุนสวนสามัญดวงปี ขายใหบริษัท อรอนงคแ จํากัด (ผูประกอบการจดทะเบียน) 
ราคา 8,000,000 บาท และบริษัทอรอนงคแขายปลีกใหผูบริโภคราคา 8,881,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

บริษัท  วิทยาภรณแ   บริษัทแจมจันทรแ  หางหุนสวนสามัญดวงปี  บริษัทอรอนงคแ จะตองชําระ
ภาษีมูลคาเพ่ิมหรือขอคืนเงินภาษีในเดือน ม.ค. 2555 เป็นจํานวนเงินเทาไร  
9. บริษัท  AAA  จํากัด  เป็นผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (10%) มีรายการซื้อขายสินคา

และบริการ  ดังนี้ 
เดือนเมษายน  2555 
1) ซื้อสินคามา 100,000  บาท  ถูกเรียกเก็บภาษีซื้อรอยละ  10 
2) ซื้อวัตถุดิบ  120,000  บาท  ถูกเรียกเก็บภาษีซื้อรอยละ  10 
3) ซื้อวัตถุดิบ  50,000  บาท  จากรานคาที่ไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
4) จายคาไฟฟูา  คาประปา  6,600  บาท  (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
5) ขายสินคาได  90,000  บาท  (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

เดือนกรกฎาคม  2555 
1) ไดรับใบเพิ่มหนี้  11,000  บาท  (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
2) ขายสินคาได  330,000  บาท  (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
3) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแตั้งโต฿ะ  1  เครื่อง  ราคา  12,000  บาท  (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

ในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  2555  บริษัท  AAA  ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเทาใด 
10.    ภาษีมูลคาเพ่ิมกับภาษีธุรกิจเฉพาะ เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร จงอธิบาย 
11.    จงอธิบายผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  
12.  จงอธิบายความแตกตางของการนับระยะเวลาในการครอบครองสังหาริมทรัพยแ เพื่อคํานวณภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จาย กับการคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 
13.    ใหระบุประเภทกิจการที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
14.    ธุรกิจแฟ็กเตอริง หมายถึงอะไร และรายรับของธุรกิจแฟ็คเตอริงคืออะไร อธิบาย 
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15.    ฐานภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการธนาคาร ไดแกอะไรบาง 
16.    นาย  ก ซื้อบานและที่ดินเพ่ือใหเก็งกําไรเมื่อ 1 เมษายน 2540 ในราคา 1,000,000 บาท และได
ขายไปเมื่อ 1 เมษายน  2545 ราคา  1,800,000 บาท (ราคาประเมินทุนทรัพยแเพ่ือจดทะเบียนสิทธิ 
1,200,000 บาท) 
   16.1  จงแสดงการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย  
   16.2  จงแสดงการคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีสวนทองถิ่น 
   16.3  กรณีดังกลาว ใครเป็นผูมีหนาที่เสียภาษี 
17.   อากรแสตมป หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
18.  วิธีการชําระคาอากรแสตมป มีก่ีวิธี จงอธิบาย 
19.  ตราสารใดที่เสียอากรเป็นตัวเงิน ยกตัวอยางมา 5 รายการ 
20.  ใหระบุขอเสียของตราสารที่ไมไดปิดแสตมปบริบูรณแ 
21.  กรณีใดบางที่ยกเวนอากรแสตมป ยกตัวอยางมา 7 รายการ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 13 
เนื้อหาประจําบท 

1.ภาษีสรรพสามิต 
2.วัตถุประสงคแในการจัดเก็บ 
3.กฎหมายที่เกี่ยวของ 
4.สินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต 
5.ผูมีหนาทีเ่สียภาษีสรรพสามิต 
6.ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิต 
7.วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
8.แสตมปสรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
9.กําหนดโทษ 
10.ภาษีศุลกากร 
11.วัตถุประสงคแในการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
12.กฎหมายการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
13.พิธีศุลกากร 
14.สรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1.อธิบายความหมายภาษีสรรพสามิตได 
2.อธิบายวัตถุประสงคแในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได 
3.ระบสุินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตได 
4.อธิบายความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตได 
5.อธิบายวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได 
6.อธิบายภาษีศุลกากรได 
7.อธิบายวัตถุประสงคแในการจัดเก็บภาษีศุลกากรได 
8.อธิบายการจัดเก็บภาษีศุลกากรได 
9.อธิบายความหมายพิธีการศุลกากรได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
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3. วารสารและหนังสือพิมพแ 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 13 
ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร 

 
บทนํา 

นอกจากกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ไดแก ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล อันเป็นภาษีทางตรง และภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป อัน
เป็นภาษีทางออมที่เก็บจากการขายทั่วไปแลว กรมสรรพสามิตยังไดจัดเก็บภาษีการขายเฉพาะอยาง กรม
ศุลกากรเก็บภาษีสินคาเขาสินคาออก ดังจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป                                            
1 ภาษีสรรพสามิต (excise tax) 

เป็นภาษีทางออมอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถผลักภาระไปยังผูบริโภคได  ฐานภาษีสรรพสามิตไดแก
การบริโภคสินคาหรือบริการบางชนิดที่มีลักษณะฟุุมเฟือย ไมจําเป็นตอการดํารงชีพตามปกติ ขัดตอ
ศีลธรรมอันดี ทําลายสิ่งแวดลอม เป็นอันตรายตอสุขภาพ และบริการเพ่ือความบันเทิงบางประเภท 
ตลอดจนสินคาที่ไดรับสิทธิพิเศษจากรัฐ โดยแยกใหเห็นตัวอยางดังนี้ ภาษีที่เก็บจากสินคาท่ีฟุุมเฟือยไม
จําเป็นตอการดํารงชีพ เชน เครื่องแกวคริสตัส ภาษีท่ีเก็บจากสินคาหรือบริการที่ขัดตอศีลธรรมดีงาม (sin 
tax) เชนไพ การพนัน ภาษีท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม(environment tax) เชนสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศ ภาษี
ที่เก่ียวกับความบันเทิง (entertainment tax) เชน ไนตแคลับ สถานอาบ อบตัวและนวด ภาษีท่ีเก็บจาก
สินคาท่ีไดรับสิทธิประโยชนแจากรัฐ เชน รถยนตแ เป็นตน 
2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ  

2.1 เพ่ือหารายได 
2.2 เพ่ือจํากัดการบริโภคสินคาและบริการบางประเภทของประชาชน 

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
            ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในปใจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการปรับภาษีสรรพสามิตทั้งระบบ เป็นการรวมกฎหมายสรรพสามิตเดิม7ฉบับ 
เพ่ือใหสอดคลองกับราชอาณาจักรเศรษฐกิจในปใจจุบัน โดยมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีจาก
การจัดเก็บในอัตราตามมูลคาหรือตามปริมาณแลวแตอัตราใดจะคิดเป็นเงินสูงกวา เป็นจัดเก็บตาม
มูลคาและตามปริมาณ เปลี่ยนฐานการคํานวณภาษีตามมูลคาจากราคาขาย ณ โรงงานอุสาหกรรม 
(กรณีสินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร) และราคา ซี.ไอ.เอฟ (กรณีสินคานําเขา) มาเป็นราคาขายปลีก
แนะนํา  ปรับปรุงขั้นตอนการโตแยงการประเมินภาษี ปรับปรุงบทกําหนดโทษ ปรับปรุงเพดาน
อัตราคาธรรมเนียมตางๆ และอัตราภาษีใหมีผลบังคับใชตอไปในอนาคตอีก20ปี 

4 สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
            ปใจจุบันมีสินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต จําแนกเป็น 21 ตอนดังนี้                                                                                                 
ตอนที่ 1 น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน 
  หมายความวา ผลิตภัณฑแที่ผลิตจากปิโตเลียม ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันก฿าด น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบินไอพน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก น้ํามันเตา และน้ํามันอ่ืนๆ    ที่คลายน้ํามันที่ไดออกชื่อ
มาแลว (เก็บภาษีตามปริมาณ) 
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ตอนที่2 สินค้าเครื่องดื่ม                                                                                                                  
 เครื่องดื่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพษามิต  พ.ศ. 2560 เครื่องดื่ม หมายความวา สิ่งที่ตามปกติใชเป็น
เครื่องดื่มโดยไมตองเจือปนซึ่งไมมีแอลกอฮอลแหรือมีแอลกอฮอลแ   โดยปริมาตรไมเกินรายละ  0.5  อัน
บรรจุในภาชนะและผนึกไว    แตไมรวมถึงน้ําหรือน้ําแรตามธรรมชาติ น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดย
ไมปรุงแตง น้ํานมจืด น้ํานมอ่ืนๆที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหารเครื่องดื่มที่ผูผลิตไดผลิตขึ้นเพ่ือขาย
ปลีกเองโดยเฉพาะอันมิไดมีก฿าซคารแบอนไดออกไซดแอยูดวย (จัดเก็บตามมูลคาและตามปริมาณความหวาน
ของเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลแ) 
ตอนที่ 3สินค้าเครื่องไฟฟ้า 
  เครื่องไฟฟูา หมายความวา ผลิตภัณฑแ ซึ่งใชพลังงานไฟฟูา และใหรวมถึงสิ่งที่ใชประกอบกับไฟฟูาหรือ
เกี่ยวกับไฟฟูาดวย (อัตราศูนยแ) 
ตอนที่ 4 สินค้าแบตเตอรี่ 
 แบตเตอรี่ หมายความวา เซลลแหรือหมูเซลลแไฟฟูาซึ่งตอกันอยูอยางอนุกรมหรืออยางขนานหรือท้ัง2 อยาง 
และสามารถเก็บพลังงานและใหพลังงานไฟฟูาได (เก็บตามมูลคา) 
ตอนที่ 5 สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว 
 แกวและเครื่องแกว หมายความวา สิ่งของและเครื่องใชที่ทําดวยแกว ไดแก แกว   เลดคริสตัลและแกว
คริสตัลอ่ืนๆ (อัตราศูนยแ) 
ตอนที่6 สินค้ารถยนต์ 
 รถยนตแ หมายถึง รถที่มีลอตั้งแตสามลอและเดินดวยกําลังเครื่องยนตแ   กําลังไฟฟูา หรือพลังงานอ่ืน แตไม
รวมถึงรถที่เดินบนราง  รถจักรยานยนตแที่มีพวงขางไมเกิน 1 ลอ รถจักรยานยนตแตามกฎหมายวาดวย
รถยนตแ   และรถยนตแที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
 รถยนตแนั่ง  หมายความวา รถเกเงหรือรถยนตแที่ออกแบบสําหรับใชเป็นปกติวิสัย และใหหมายความรวมถึง
รถยนตแในลักษณะทํานองเดียวกันเชนรถยนตแที่มีหลังคาติดตอเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ดานขาง
และหรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและมีที่นั่ง  ทั้งนี้ไมวาจะมีที่นั่งเทาใด 
รถยนตแโดยสาร หมายถึง  รถตูหรือรถยนตแที่ออกแบบเพื่อใชขนสงคนโดยสารจํานวนมาก รวมทั้งรถยนตแใน
ลักษณะทํานองเดียวกัน 
รถยนตแกระบะ หมายความวา  รถยนตแที่มีตอนหลังเป็นกระบะบรรทุก ซึ่งเปิดโลงจนถึงทายรถโดยไมมี
หลังคา (เก็บตามมูลคา) 
ตอนที่ 7  สินค้ารถจักรยานยนต์   
 รถจักรยานยนตแ หมายความวา รถท่ีมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพ่ิมอีกไมเกินหนึ่งลอ เดินดวย
กําลังเครื่องยนตแหรือกําลังไฟฟูาและใหความหมายรวมถึงรถจักรยานยนตแตามกฎหมายวาดวยรถยนตแ (เก็บ
ตามมูลคา) 
ตอนที่8 สินค้าเรือ 
   เรือ หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด   เรือยอชตแ  และยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด (อัตราศูนยแ) 
ตอนที่ 9  ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑแเครื่องหอม หมายความวา น้ําหอม หัวน้ําหอม น้ํามันหอม และสิ่งที่ทําใหมีกลิ่นหอมตางๆแตไม
รวมถึงหัวน้ําหอมที่ใชไดเฉพาะผลิตสินคา 
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เครื่องสําอาง หมายความวา ผลิตภัณฑแปรุงแตงเพ่ือใชบนผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายมนุษยแ
สําหรับทําความสะอาด ปูองกัน แตงเสริมใหเกิดความงามหรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะโดยถู ทา หรือโรย  
เป็นตน   แตไมรวมถึงเภสัชผลิตภัณฑแ (เก็บตามมูลคา) 
ตอนที่10 สินคาพรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืนๆ 
 พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืนๆ หมายความวา เครื่องลาดที่ทําจากวัสดุตางๆ และผลิตภัณฑแสิ่งทอเป็นผืนที่มีวัตถุ
ทอตั้งแต  1 ชั้น  ขึ้นไป เพ่ือประโยชนแในการใชงาน   ดังเชนเครื่องปูลาดปูและสิ่งทอปูพื้นท่ัวไป และให
ความหมายรวมถึงของที่มีลักษณะเป็นพรมและสิ่งทอปูพ้ืน แตมีเจตนาใชเพ่ือวัตถุประสงคแอ่ืน (เก็บตาม
มูลคา) 
ตอนที่11 สินคาหินออนและหินแกรนิต 
  หินออน หมายความวา หินซึ่งแปรสภาพจากหินปูน ที่มีแคลเซียมคารแบอนบอเนตเป็นองคแประกอบหลัก 
ไมวาจะอยูในรูปแบบหรือลักษณะใด ซึ่งสามารถนําไปขึ้นรูป ตัด หรือแกะสลักเป็นรูปรางหรือลวดลายได 
  หินแกรนิต หมายความวา หินอัคนีชนิดหนึ่ง ประกอบดวยแรควอรตซแและเฟลดแสปารแเป็นสวนใหญ ไมวา
จะอยูในรูปแบบและลักษณะใด ซึ่งกรดไมกัด แข็งและทนทาน สามารถนําไปใชงานกอสรางและประดับ
ตกแตง (อัตราศูนยแ) 
ตอนที่12 สินคาสารทําลายชั้นบรรยากาศ 
 สารทําลายชั้นบรรยากาศ หมายความวา สารเคมีสังเคราะหแประเภทไฮโดรคารแบอนที่มีคลอรีนฟลูออรีน 
หรือโบรมีนเป็นองคแประกอบหรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคารแบอน เมื่อมีการสะสมในชั้นบรรยากาศจะทําให
โมเลกุลของโอโซนถูกทําลาย (เก็บตามมูลคา) 
ตอนที่13 สินคาสุรา 
 สุรา หมายถึงวัตถุท้ังหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอลแซึ่งดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา หรือซึ่งดื่มกินไมได 
แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอ่ืนแลวสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา 
สุราแช หมายถึง สุราที่ไมไดกลั่น และใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา แตยังมีแรง แอลกอฮอลแ
ไมเกินสิบหาดีกรีดวย เชนเบียรแ ไวนแ เป็นตน (เก็บภาษีแบบระบบผสมทําใหอัตราตามมูลคา เพ่ือสะทอนถึง
ความฟุุมเฟือย และอัตราตามปริมาณเพ่ือสะทอนถึงหลักสุขภาพ) 
ตอนที่14 สินคายาสูบ 
  ยาสูบ หมายถึง ใบยาหรือยาอัดซึ่งไดหั่นเป็นเสนและแหงแลว (เหมือนสุรา) 
 ตอนที่15 สินคาไพ 
    ไพ ตามพระราชบัญญัติไพ พ.ศ. 2486 มาตรา 4 ใหความหมายวา ไพ ซึ่งทําดวยกระดาษหรือหนังหรือ
ซึ่งทําดวยวัตถุอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และในมาตรา 5 หามมิใหผูใดทําไพหรือนําไพเขามา เวน
แตไดรับอนุญาตจากอธิบดี และในมาตรา 7 หามมิใหผูใดขายไพเป็นการคา เวนแตไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงาน การออกใบอนุญาตผูขอตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   ปใจจุบันเก็บภาษี
จากไพที่นําเขาเทานั้น  
           ผูนําเขาตองนําไพประทับตราสรรพสามิตและเสียคาธรรมเนียมตามชนิดและวัตถุที่ทําไมเกินรอย
ละ30บาทและปิดแสตมปที่ซองไพที่ชําระคาธรรมเนียมแลว สําหรับไพที่ผลิตภายในประเทศไมมีการเก็บ
ภาษีเพราะ โรงงานผลิตไพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด 
            กรมสรรพสามิตจะผูกขาดการผลิตไพเพียงผูเดียว  โรงงานไพผลิตไพ 5ชนิดดังนี้ 
1. ไพไทย หรือไพผอง สํารับหนึ่งมี 120 ใบ 
2. ไพผองจีน สํารับหนึ่งมี 116 ใบ 
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3. ไพจีนสี่สี สํารับหนึ่งมี 112 ใบ 
4. ไพปฺอกกระดาษ สํารับหนึ่งมี 54 ใบ 
5. ไพปฺอกพลาสติก สํารับหนึ่งมี 54 ใบ สําหรับไพนําเขาอนุญาตนําเขาเฉพาะไพปฺอกเทานั้น (เก็บตาม
ปริมาณ) 
ตอนที่16 สินคาอ่ืนๆ 
 สินคาอ่ืนๆ นอกจากตอนที่1 ถึงตอนที่ 15 ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ 
กิจการบันเทิงหรือหยอนใจ หมายความวา การประกอบกิจการในดานบันเทิงหรือหยอนใจตางๆในสถาน
บริการเพื่อหารายไดเป็นธุรกิจ เชน สถานมหรสพ  สถานที่ฉายภาพยนตรแ  ไนตแคลับ  คาบารแเรตแ   
ดิสโกเธค   คาราโอเกะ  ค็อกเทลเลาจนแ  สถานอาบน้ําหรืออบตัว  แนะนวดเป็นตน (เก็บตามมูลคา) 
ตอนที่ 18 กิจการเสี่ยงโชค 
กิจการเสี่ยงโชค หมายความวา การประกอบกิจการในดานการจัดใหมีการเสี่ยงโชคดวยวิธีการใดๆเพ่ือให
ไดรับเงินรางวัลหรือประโยชนแอยางอ่ืน เชน สนามแขงมา เป็นตน (เก็บตามมูลคา) สําหรับสลากกินแบง
รัฐบาล (อัตราศูนยแ) 
ตอนที่ 19 กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
หมายถึง การประกอบกิจการที่มีผลกระทบตอ  ดุลยภาพของสิ่งแวดลอมเพ่ือหารายไดเป็นธุรกิจ เชน 
สนามกอลแฟ เป็นตน (อัตราตามมูลคา) 
ตอนที่  20 กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ   
หมายความวา การประกอบกิจการใดๆในลักษณะที่เป็นการใหบริการแกประชาชนทั่วไป โดยไดรับอนุญาต
หรือสัมปทานจากรัฐใหดําเนินกิจการได เชน กิจการโทรคมนาคม เป็นตน (อัตราศูนยแ) 
ตอนที่21 บริการอ่ืนๆ 
 บริการอ่ืนๆ นอกจากตอนที่ 17 ถึงตอนที่ 20 ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
4 ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
               ผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิต ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
มาตรา 7 ดังนี้ 

4.1 ผูประกอบการอุตสาหกรรม 
4.2 ผูประกอบการสถานบริการ 
4.3 ผูประกอบการนําเขาสินคา 
4.4 ผูอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด เชนผูดัดแปลงรถยนตแกระบะใหเป็นรถยนตแนั่ง เป็นตน 

5 ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิต 
                ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กําหนดความรับผิดในการ
เสียภาษีสรรพสามิตไวดังนี้ 
     5.1 ในกรณีสินคาที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร 
         5.1.1  ถาสินคาอยูในโรงงานอุตสาหกรรม ใหถือวาความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นํา
สินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม เวนแตเป็นการนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไวใน
คลังสินคาทัณฑแบน และถาผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือบุคคลใดนําสินคาดังกลาวไปใชภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมก็ใหถือวาเป็นการนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
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          5.1.2  ถาสินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑแบน ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นใน
เวลาที่นําสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑแบน เวนแตเป็นการนําสินคากลับคืนไปเก็บไวในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑแบน อีกแหงหนึ่ง 
           ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
เกิดข้ึนกอนนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑแบน ใหถือวาความรับผิดในอันตอง
เสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม 
      5.2 ในกรณีบริการ ใหถือวาความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อไดชําระราคาค่าบริการ   ในกรณี
ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นกอนไดรับ
ชําระราคาคาบริการ ใหถือวาความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดข้ึนพรอมกับความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
      5.3 ในกรณีที่นําเขา ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอัน
จะตองเสียภาษีศุลกากรสําหรับของที่นําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เวนแตในกรณีสินคาที่เก็บอยูใน
คลังสินคาทัณฑแบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียเกิดข้ึนในเวลาที่นํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑแบนนั้น 
     5.4  ในกรณีดัดแปลงรถยนต์เกิดขึ้นเม่ือการดัดแปลงสิ้นสุดลง (ม.29) 
6 วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
วิธีเก็บภาษีสรรพสามิตมี 3 ลักษณะดังนี้ 
             6.1 เก็บตามราคาหรือตามมูลคา หมายถึง เก็บเป็นรอยละของราคาสินคาหรือบริการ ขอดีของ
การเก็บภาษีตามมูลคาคือมีความเป็นธรรม เนื่องจากสินคาที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง ตองเสียภาษีสูง ตรงขาม
สินคาคุณภาพต่ํา ราคาต่ํา ยอมเสียภาษีต่ําดวย ทําใหผูมีรายไดนอยซึ่งปกติบริโภคสินคาราคาต่ําเสียภาษี
นอยกวาผูบริโภคสินคาชนิดเดียวกันที่มีราคาสูงกวา 
                    สําหรับขอเสียของการเก็บภาษีในลักษณะนี้คือเป็นการยากที่จะหาราคาหรือตนทุนที่
แทจริงของสินคา เนื่องจากโรงงานตางๆ ยอมมีตนทุนการผลิตที่ตางกัน 
              6.2 เก็บตามปริมาณหรือตามบริการ หมายถึง การเก็บภาษีตามปริมาณ  ตามหนวย ตาม
น้ําหนัก หรือตามปริมาตร ของสินคานั้นๆ เชนเก็บภาษีสุราตอลิตร เก็บภาษียาสูบตอน้ําหนักเป็นกรัม โดย
ไมคํานึงถึงราคาสินคานั้นๆวามีราคาสูงหรือต่ํากวากัน จึงทําใหสินคาชนิดเดียวกันที่มีปริมาณเทากันไมวา
ราคาสูงหรือต่ําตองเสียภาษีเทากัน จึงถือวาไมเป็นธรรมสําหรับผูมีรายไดนอย  แตถือวามีขอดีคือมีความ
สะดวก รวดเร็ว งายตอการจัดเก็บ 
              6.3 เก็บตามมูลคาและตามปริมาณขายสินคาหรือบริการนั้น ไมเกินอัตราที่ระบุไวในพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต 
              อนึ่ง ในการคํานวณภาษีสรรพสามิตตามมูลคาไดกําหนดใหถือมูลคาดังนี้ 
                6.3.1 กรณีสินคา ใหถือตามราคาขายปลีกแนะนําโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
                    ราคาขายปลีกแนะนําใหพิจารณาจากตนทุนการผลิต คาบริหารจัดการ และกําไร
มาตรฐาน ซึ่งจะตองไมต่ํากวาราคาขายตอผูบริโภคท่ัวไปรายการสุดทายในตลาดปกติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ
และวิธการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
               6.3.2 ในกรณีบริการ ใหถือตามรายรับของสถานบริการ 
                6.3.3  กรณีดัดแปลง  มูลคาหมายถึง คาแรงงานรวมคาวัสดุอุปกรณแ ทั้งนี้ไมต่ํากวาเกณฑแข้ัน
ต่ํา ที่อธิบดีกําหนด (มาตรา 29) 
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              การคิดภาษีสรรพสามิตตามลักษณะที่กลาวมาเรียกวาการคิดภาษีรวมใน คือตองนําภาระภาษี
สรรพสามิตซึ่งรวมภาษีเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทยไมเกินรอยละ 10  มาเป็นฐานในการคํานวณภาษี
สรรพสามิตดังนี้ 
7 ความรับผิดในการเสียภาษี 
   7.1 ในกรณีสินคาท่ีผลิตขึ้นในราชอาณาจักร 
         7.1.1 ถาสินคาอยูในโรงงานอุตสาหกรรม ใหถือวาความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดข้ึนในเวลาที่นํา
สินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 
         7.1.2 ถาสินคาที่เก็บอยูในคลังสินคาทัณฑแบน คลังสินคาบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นําสินคาออกจาก
คลังสินคาทัณฑแบน 
   7.2 ในกรณีสินคาท่ีนําเขา ใหถือวาความรับผิดในอันที่ตองเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความ
รับผิดชอบในการเสียอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
   7.3 ในกรณีบริการ ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นไดรับชําระราคาคาบริการ 
   7.4 ความรับผิดในอันตองเสียภาษีสําหรับรถยนตแดัดแปลง ใหเกิดข้ึนเมื่อการดัดแปลงสิ้นสุดล 
8 การชําระภาษี 
             ตามพระราชบัญญัติ สรรพสามิต พ.ศ. 2560 สวนที่5 เรื่องการยื่นแบบรายการและการชําระ
ภาษี ดังนี้ 
         8.1   ในกรณีสินคาที่ผลิตขึ้นในอาณาจักร ใหผูประกอบการอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีกอนความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน เวนแตในกรณีที่ความ
รับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดพรอมกับความรับผิดในเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามกําหนดในมาตรา 21 (1)   ก็
ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีดังกลาวพรอมกับชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนที่มี
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น หรือกอนการนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินคาทัณฑแบน แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนกอน 
      8.2 ในกรณีสินคานําเขา ใหผูนําเขายื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษี
ในเวลาที่ออกใบขนสินคาใหตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
      8.3 ในกรณีบริการ ใหผูประกอกการกิจการสถานบริการยื่นแบบการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนด
พรอมชําระภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 
          8.4 ในกรณีอ่ืน ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระ
ภาษีภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 
9 แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหสินคาใดสินคาท่ีเสียภาษีโดยการใชแสตมปสรรพสามิตหรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
   การใชแสตมปสรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพ่ือใหปรากฏวาไดเสียภาษีแลวใหเป็นไป
ตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีมี2 ประเภท คือ 
9.1 เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ ซึ่งกรมสรรพสามิตทําหรือจัดใหมีขึ้น 
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9.2 เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ซึ่งผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาไดจดทะเบียนกับ
พนักงานเจาหนาที่เพ่ือใชเครื่องหมายดังกลาวแสดงการเสียภาษีสําหรับสินคาของตนเอง 
10 บทกําหนดโทษ 
    ผูใดฝุาฝืนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีโทษปรับหรือจําคุกหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ เชน ผูใดขายหรือมีไวเพ่ือขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยไมเป็นไปตามหลักเกณฑแ ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหา
หมื่นบาท  ผูใดขัดขวางเจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติตามหนาที่ ตองระวังโทษ
จําคุกไมเกิน 1ปี หรือปรับไมเกิน 8หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เป็นตน 
11 ภาษีศุลกากร (Custom  tariff)  

เป็นภาษีทางออม ที่ผูมีหนาที่เสียภาษีผลักภาระไปใหผูบริโภคได  การเก็บภาษีศุลกากรหมายถึงการ
เก็บภาษีจากสิ่งของที่นําเขาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ไมวาโดยทางอากาศ ทางน้ํา หรือทางบก ก็
ตาม  โดยใชคําวาอากร แทนคําวา ภาษี อันไดแกอากรขาออก หมายถึง การเก็บภาษีจากสิ่งของที่สงออก
นอกราชอาณาจักร  อากรขาเขา หมายถึงภาษีที่เก็บจากสิ่งของที่นําเขามาในราชอาณาจักร 
          ปใจจุบัน กรมศุลกากร มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร พรอมทั้งไดรับมอบหมาย ใหจัดเก็บ 
ภาษีบํารุงทองถิ่น ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต แทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สําหรับการ
นําเขาและสงออก อีกดวย 
12 วัตถปุระสงค์ในการจัดเก็บภาษี 
 12.1 เพ่ือหารายได หรือเรียกวา พิกัดเพ่ือรายได (Revenue tariff) ภาษีศุลกากรถือเป็นแหลง
รายได ที่สําคัญอยางหนึ่งของรัฐบาล ที่นํามาใชพัฒนาประเทศ 

12.2 เพ่ือคุมกันอุตสาหกรรมภายใน (Protection tariff) การเก็บอากรขาเขาจะทําใหสินคาท่ี
นําเขามาในราชอาณาจักรมีราคาสูงกวา สินคาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ถือวาคุมกันอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศนั้น ๆ         

12.3 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือเรียกวาพิกัดทดแทน (Compensatory tariff) 
หมายถึง การเก็บอากรขาเขาจากสินคานําเขาในอัตราเทศเดียวกับการเก็บภาษีสรรพสามิต สินคาชนิด
เดียวกันที่ผลิตภายในประเทศ ทําใหมีภาระภาษีเทากันกอใหเกิดการแขงขันกันระหวางสินคาที่นําเขา กับ
สินคาท่ีผลิตภายในประเทศ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน ประเทศนั้น 

12.4 เพ่ือควบคุมหรือสงเสริมการบริโภค การเป็นเก็บอากรสินคาขาเขาสินคาฟุุมเฟือยในอัตราสูง 
ทําใหตนทุนสินคาสูง เป็นการควบคุมการบริโภคของประชาชนใหนอยลง ในทางตรงขามอาจสงเสริมการ
บริโภคโดยการงด หรือลดการเก็บอากรขาเขาสินคาที่เป็นประโยชนแ ทางดานการศึกษา กีฬา การเกษตร
กรรมหรือยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ ที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือการผลิต ในกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน เป็นตน 
13 กฎหมายการจัดเก็บภาษีศุลกากร 

ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรมีกฎหมายที่เก่ียวของอยู  3 กลุมดังนี้ 
13.1 กฎหมายศุลกากร 
13.2 กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร  
13.3 กฎหมายควบคุมสินคาเขา-ออก 
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 13.1 กฎหมายศุลกากร 
กฎหมายศุลกากร คือตัวบทกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ของศุลกากร และความรับผิดของผูนําเขา 
สงออก ตลอดจนผูเกี่ยวของ 
 รวมทั้งหลักปฏิบัติทั่วๆไป อันไดแก  พระราชบัญญัติศุลกากร พ ศ 2469  และไดมีการปรับปรุงแกไข
เรื่อยมา จนปใจจุบัน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  

13.2 กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร 
กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร คือ กฎหมายที่กําหนดหลักในการจัดเก็บและเสียภาษีในอัตราเทาไร มีวิธีการ
อยางไร ปใจจุบันไดแก พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 แบงเป็น 4 ภาค พิกัด
อัตราศุลการกร (ภาค 2) ไวในแตละตอน ไดจัดแบงสินคาเป็น 21 หมวด และแยกเป็นตอน 97 ตอนตาม
ระบบฮาโมไนซแและกําหนดอัตราภาษีแตละตอน ซึ่งแสดงใหเห็นเฉพาะ 21 หมวดดังนี้ 
หมวดที่ 1  สัตวแมีชีวิต  ผลิตภณัฑแจากสัตวแ 
หมวดที ่2  ผลิตภัณฑแจากพืช 
หมวดที ่ 3 ไขมันและน้ํามันที่ไดจากพืช และผลิตภัณฑแท่ีไดจากไขมัน และน้ํามันดังกลาว ไขมันที่บริโภคได
ซึ่งจัดทําแลว ไขที่ไดจากสัตวแหรือพืช 
หมวดที ่4 อาหารปรุงแตง เครื่องดื่ม สุรา และน้ําสมสายชู ยาสูบและผลิตภัณฑแที่ใชแทนยาสูบ 
หมวดที ่5 ผลิตภัณฑแแร 
หมวดที ่6 ผลิตภัณฑแของอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน 
หมวดที ่7 พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก ยางและของที่ทําดวยยาง 
หมวดที ่8 หนังดิบ หนังฟอกและของที่ทําดวยหนังดังกลาว 
หมวดที ่9 ไมและของที่ทําดวยไม ถานไม ไมก฿อกและของทําดวยไมก฿อก ผลิตภัณฑแทําดวยฟาง  
ทําดวยเอสพารแโตหรือวัตถุถักสานอ่ืนๆ เครื่องจักรสานและเครื่องสาน 
หมวดที ่ 10 เยื่อไมหรือเยื่อที่ไดจากวัตถุจําพวกเสนใยเซลลูโลสอ่ืนๆ เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นกระดาษ
หรือกระดาษแข็ง และของที่ทําดวยกระดาษและกระดาษแข็ง 
หมวดที่  11  สิ่งทอและของทําดวยสิ่งทอ 
หมวดที่ 12 รองเทา เครื่องสวมศีรษะ รม รมปใกกันแดด  ไมเทา ไมเทาท่ีเป็นที่นั่ง แส แสขี่มา และ
สวนประกอบของของดังกลาว ขนสัตวแปีกท่ีจัดเตรียมแลว และของทําดวยขนดังกลาว ดอกไมเทียม รวมทั้ง
ของที่ทําดวยผมคน 
หมวดที่ 13 ของทําดวยหิน ปลาสเตอรแ ซีเมนตแ แอสเบสทอส ไมกา หรือวัสดุที่คลายกัน ผลิตภัณฑแเซรามิก 
รวมทั้งแกว และเครื่องแกว 
หมวดที่ 14 ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกิ่งรัตนชาติ โลหะมีคา โลหะที่หุมดวยโลหะมีคา 
และของที่ทําดวยของดังกลาว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณแ 
หมวดที ่15 โลหะสามัญและของทําดวยโลหะสามัญ 
หมวดที ่16  เครื่องจักรและเครื่องใชกล เครื่องอุปกรณแไฟฟูา สวนประกอบของเครื่องดังกลาว เครื่อง
บันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศนแสวนประกอบและ
อุปกรณแประกอบของเครื่องดังกลาว 
หมวดที ่17  ยานบก อากาศยาน ยานน้ํา และเครื่องอุปกรณแการขนสงที่เก่ียวของ 
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หมวดที ่18  อุปกรณแและเครื่องอุปกรณแที่ใชในทางทัศนศาสตรแ การถายรูป และการถายทําภาพยนตรแ การ
วัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทยแหรือศัลยกรรม นาฬิกาชนิดคล฿อก และชนิดวอตซแ เครื่อง
ดนตรี  รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณแประกอบของดังกลาว 
หมวดที ่19 อาวุธและกระสุน รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณแประกอบของของดังกลาว 
หมวดที ่20 ผลิตภัณฑแเบ็ดเตล็ด 
หมวดที่ 21 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 
13.2.1 อัตราศุลกากร หมายถึง สวนที่กําหนดวาสินคาประเภทใดตองชําระอากรในอัตราใดซึ่งในการเก็บ
อากรมี 2 แบบคือ 

13.2.1.1 single rates หมายถึง เก็บอัตราเดียวกันทั่วโลก ไมวาของสงออกไปประเทศใดหรือของ
นําเขาจากประเทศใดก็ตาม 

13.2.1.2 multiple  rate  หมายถึง เก็บหลายอัตรา สําหรับแตละประเทศจะแตกตางกัน 
 การเก็บภาษีจากประเทศที่เป็นสมาชิกของ GATT (General  agreement on tariffs and trade)  
จะเก็บตามขอตกลงของ GATT ปใจจุบันไดยกฐานะเป็นองคแกรการคาโลกหรือ WTO (World trade 
organization) ซึ่งประเทศไทยไดเป็นสมาชิกขององคแกรการคาโลกจึงตองปฏิบัติตามขอตกลงความ
รวมมือในการจัดเก็บภาษีศุลกากร ปใจจุบันประเทศไทยจัดเก็บภาษีแบบหลายอัตราดังนี้ 
(1.) เก็บเป็นการทั่วไปกับประเทศที่ไมเป็นสมาชิก WTO 
(2.) สมาชิกของWTO เก็บไมเกินอัตราที่ตกลงกันไว ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง    
ในปใจจุบันประเทศไทยไดทําความตกลงทวิภาคีเขตการคาเสรี(Free trade area : FTA)   กับประเทศ
ตางๆมีผลใหไมมีการเก็บภาษีศุลกากรระหวางกันเชน จีน ญี่ปุุน ออสเตรเลีย เป็นตน ตลอดจนการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทําใหการจัดเก็บภาษีศุลกาก
ระหวางประเทศสมาชิก คอยๆนอยลงไปจนเหลือศูนยแ คือไมมีการเก็บภาษีเลย (เปิด AEC 31 ธค 2558) 
แตเนื่องจากความไมพรอมของสมาชิกบางประเทศจึงมีการเก็บภาษีสําหรับสินคาออนไหวอีกหลายรายการ 
นอกจากนั้นยังมีขอตกลงทางการคาภายใตเงื่อนไขอ่ืนๆอีกซึ่งตองปฎิบัติตามขอตกลงดังกลาว                                                                                                                                                              
13.2.2 พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า-ขาออก 

13.2.2.1 อากรภาษีขาออก 
ปใจจุบันไดรับการยกเวนเกือบทั้งหมดดังนี้ 

 ประเภทที่ 1 ขาวเจา ขาวเหนียว ไมวาจะเป็นขาวเปลือก ขาวขาว ขาวกลอง ขาวนึ่ง  
ประเภทที่ 2 เศษโลหะทุกชนิด 
ประเภทที่ 3 หนังโค หรือหนังกระบือ (ยกเวนภาษีเฉพาะหนังที่ฟอกแลว) 
ประเภทที่ 4 ยาง 
ประเภทที่ 5 ไม ไมแปรรูป และของที่ทําดวยไม  
ประเภทที่ 6 เสนไหมดิบที่ยังไมไดตีเกลียว และเสนดายที่ทําดวยไหม ขี้ไหม หรือเศษไหม 
ประเภทที่ 7 ปลาปุน หรือปลาที่อบแหงที่ยังไมไดปุน ที่ไมเหมาะสมสําหรับเป็นอาหารของมนุษยแ 
ประเภทที่ 8 ของสงออกจากพ้ืนที่พัฒนารวมตามกฎหมายวาดวยองคแกรรวมไทย-มาเลเซีย(ยกเวนภาษีของ
บางชนิด) 
ประเภทที่ 9  ของซึ่งมิไดระบุไวหรือรวมไวในประเภทอ่ืนใดในพิกัดอัตราขาออกฉบับนี้ไมตองเสียอากร 
        โดยปกติสินคาหรือของสงออก ไมตองอากรขาออก มีเสียอากรขาออกเฉพาะ หนังโค หนัง
กระบือดิบ ไมและไมแปรรูปบางชนิด รวมทั้งน้ํามัน (ประเภทที่ 8) นอกจากรัฐบาลไมเก็บอากรขาออกแลว
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ยังสงเสริมการสงออกโดยการ 1) ไดสิทธิขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 2) ขอคืนภาษีสรรพสามิต 3) ขอคืนอากรขา
เขาวัตถุดิบที่นํามาผลิตแลวสงออก       4)  สิทธิไดเงินชดเชยการสงออก                                                                                                                                                                                               

 13.2.2.2 อากรภาษีขาเข้า 
 โดยปกติแลวของทุกชนิดที่นําเขามาในราชอาณาจักร ตองเสียอากรขาเขา แตมีของหรือสินคาท่ี
กฎหมายกําหนดใหยกเวนอากรมี 19 ประเภท ที่ไดกําหนดไวในภาค 4 ดังนี้  
ประเภทที่ 1 ของที่สงออกรวมทั้งของที่สงกลับออกไปซึ่งนํากลับเขามาภายในหนึ่งปี โดยไมเปลี่ยนแปลง
ลักษณะหรือรูปแตประการใดและในเวลาที่สงออกนั้นไดรับใบสุทธิสําหรับนํากลับเขามาแลว 
ประเภทที่ 2 ของที่นําเขามาในประเทศไทยซึ่งไดเสียอากรไวครบถวนแลว และภายหลังไดสงกลับออกไป
ซอม ณ ตางประเทศ หากนํากลับเขามาภายใน1ปีหลังจากท่ีไดรับใบสุทธิสําหรับนํากลับเขามา ซึ่งไดออกให
ในขณะที่ไดสงออกแลว 
ประเภทที่  3 ของที่กลาวไวขางลางนี้ ถานําเขามาพรอมกับตน หรือนําเขามาเป็นการชั่วคราว และจะ
สงกลับออกไปภายในไมเกิน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่นําเขามาไดแก 
 ก. ของที่ใชในการแสดงละคร หรือการแสดงอยางอ่ืนที่คลายกันซึ่งผูแสดงที่ทองเที่ยวนําเขามา 
 ข.  เครื่องประกอบและของใชในการทดลองหรือการแสดงเพ่ือวิทยาศาสตรแหรือการศึกษา ซึ่ง
บุคคลที่เขามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนําเขามาเพ่ือจัดการทดลองหรือแสดง 
 ค.   รถสําหรับเดินบนถนน เรือ และอากาศยาน บรรดาที่เจาของนําเขามาพรอมกับตน 
 ง.    เครื่องถายรูปและเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งบุคคลที่นําเขามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
นําเขามาเพ่ือใชถายรูปหรือบันทึกเสียงตาง ๆ ฟิลแมและแผนสําหรับถายรูปหรือสิ่งที่ใชบันทึกเสียงซึ่ง
นํามาใชเพื่อการนี้ ตองเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกําหนด 

ฟิลแมสําหรับภาพนิ่ง  ไมเกิน 5มวน 
แผนสําหรับภาพนิ่ง ไมเกิน 40 มวน 
ฟิลแมสําหรับภาพยนตรแขนาด 8 มม.หรือ 16 มม.ไมเกิน 5 มวน 
สิ่งที่ใชบันทึกเสียง ไมเกิน 5 มวน 
หมายเหตุ    คําวา นําเขามาพรอมกับตนหมายถึง ของที่เขามาถึงประเทศไทยไมเกินหนึ่งเดือน

กอนผูนําของเขามาถึง หรือไมเกินหกเดือนนับแตเวลาที่ผูนําของเขามาถึงอธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจขยาย
กําหนดเวลาที่กลาวขางตนไดเมื่อเห็นวามีพฤติการณแพิเศษ 
 จ. อาวุธปืน และกระสุนปืน ซึ่งบุคคลที่เขามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว นําเขามาพรอม
กับตน 
 ฉ.  ของที่นําเขามาเป็นการชั่วคราวโดยมุงหมายจะแสดงในงานสาธารณะที่เปิดใหประชาชนดูได
ทั่ว 
     ช.  ของที่นําเขามาเพ่ือซอม แตตองปฏิบัติตามที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด    
 ซ. ตัวอยางสินคา นอกจากท่ีระบุไวใน ประเภทที่ 14 ซึ่งบุคคลที่เขามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว นําเขามาพรอมกับตน และมีสภาพซึ่งเมื่อจะสงกลับออกไปสามารถตรวจไดแนนอนวาเป็นของอัน
เดียวกับท่ีนําเขามา     
 ฌ. เครื่องมือและเครื่องประกอบสําหรับงานกอสราง งานพัฒนาการรวมทั้งกิจการชั่วคราวอยาง
อ่ืน ตามท่ีอธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควรสําหรับฟิลแม  แผนสําหรับถายรูป และเครื่องบันทึกเสียง ที่
นํามาเป็นของใชสวนตัวนั้นตองไมเกินปริมาณดังนี้ 
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ประเภทที่ 4 รางวัลและเหรียญตรา ที่ตางประเทศมอบใหแกบุคคลที่อยูในราชอาณาจักร เพ่ือเป็นเกียติใน
ความดีเดนทางศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตรแ การกีฬา หรือบริการสาธารณะ หรือเพ่ือเป็นเกียติประวัติ
ในความสําเร็จ หรือพฤติกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชนแ 
ประเภทที่ 5 ของสวนตัวที่เจาของนําเขามาพรอมกับตน สําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพ  และมีจํานวน
พอสมควรแกฐานะ เวนแตรถยนตแ อาวุธปืนและกระสุนปืน และเสบียง สุรา บุหรี่ ซิการแ หรือยาเสน ซึ่งเป็น
สวนตัวที่ผูเดินทางนําเขามาพรอมกับตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกขอกําหนดยกเวนอากรใหไดตามที่
เห็นสมควรเป็นแหงๆไปแตตองไมเกิน ปริมาณที่กําหนด ไดแก บุหรี่ไมเกิน 200 มวน และสุราไมเกิน 1 
ลิตร 
ประเภทที่  6  ของใชในบานเรือนที่ใชแลว ที่เจาของนําเขามาพรอมกับตนเนื่องจากการยายภูมิลําเนาและ
มีจํานวนพอสมควรแกฐานะ 
ประเภทที่ 7 สวนประกอบและอุปกรณแประกอบของอากาศยานหรือเรือ รวมทั้งวัสดุที่นําเขามาเพ่ือใชซอม
หรือสรางอากาศยานหรือเรือ หรือสวนของอากาศยานหรือเรือดังกลาว 
ประเภทที่ 8 น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหยอดเครื่อง และสิ่งที่ใชในการหลอลื่นที่เติมในอากาศยาน หรือในเรือที่
มีขนาดเกินกวา 5 ตันกรอส ซึ่งศุลกากรไดปลอยใหไปตางประเทศแลว 
ประเภทที่ 9 พืชผลที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยปลูกในเกาะดอนและที่ชายตลิ่งแมน้ําซึ่งก้ันเขตแดน
ประเทศไทย 
ประเภทที่ 10 ของที่ไดรับเอกสิทธิ์ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคแการสหประชาชาติหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูต ซึ่งไดปฏิบัติตอกันโดย
อัธยาศัยไมตรี 
ประเภทที่ 11 ของที่พิสูจนแไดวานําเขามาเพ่ือการแจกจายใหเปลา เป็นการสาธารณกุศล หรือเพ่ือการ
บริจาค 
                                                                                                                                                                                                                    
ประเภทที่  12  ของที่นําเขาทางไปรษณียแ ซึ่งแตละหีบหอมีราคาไมเกิน 1,000 บาท 
ประเภทที่  13  ยุทธภัณฑแ ที่ใชในทางราชการ 
ประเภทที่  14  ตัวอยางสินคาที่ใชเพียงแคตัวอยาง ไมมีราคาทางการคา 
ประเภทที่ 15 ภาชนะบรรจุของชนิดที่ที่ใชบรรจุเพื่อความสะดวก หรือความปลอดภัยในการขนสงระหวาง
ประเทศที่เรียกวา คอนเทนเนอรแ 
ประเภทที่  16  ของที่นําเขามาสําหรับคนพิการใชโดยเฉพาะ 
ประเภทที่  17  ของที่นําเขาที่พิสูจนแใหเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากร วาเป็นของสําหรับคนพิการ 
ประเภทที่ 18 ของสงออกซ่ึงพิสูจนแใหเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากร วาเป็นของที่นําเขามาไมเกิน2  ปี 
และยังมิไดเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปลักษณแแตประการใด 
ประเภทที่  19  ใหยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ไดนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือเขาไปในเขตปลอด
อากรในกรณีดังตอไปนี้ 

ก. ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณแ เครื่องมือ และเครื่องใชในการประกอบอุตสาหกรรม  พาณิช
ยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดตามที่อธิบดีกําหนด 

ข. ของที่ใชในการประกอบอุตสาหกรรม พานิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใด ที่เป็นประโยชนแแก
เศรษฐกิจของประเทศ 

ค. ของที่ปลอยออกมาจากเขตปลอดอากร 
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 13.3   กฎหมายควบคุมสินค้าเข้าออก 
การควบคุมหมายถึงการหามหรือการจํากัด การนําเขาหรือสงออกสินคาบางชนิด เพ่ือสวัสดิภาพ

ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ การควบคุมอาจเป็นการหามโดยเด็ดขาด หรือของบางชนิด
อาจไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานกอน   ดังนั้นการควบคุมการนําเขาสงออก จึงอยูภายใตการควบคุมของ
หลายหนวยงาน เชนการนําเขายาเสพติดตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข  การนําเขายุทธภัณฑแ
ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม การนําเขาพันธแสัตวแ พันธแพืชตองไดรับอนุญาตจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณแการเกษตร การนําเขาเงินตรา เหรียญกษาปณแ และทองคํา ตองขออนุญาตธนาคารแหง
ประเทศไทย  สําหรับสินคาอุปโภคบริโภคท่ัวไปสวนใหญอยูในความควบคุมของกระทรวงพาณิชยแ 

 13.3.1 ของตองหาม หมายถึง ของหรือสินคาท่ีหามนําเขามาหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ผูใดนําของตองหามเขามา หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร มีความผิดตองรับ
โทษตามกฎหมายนั้นๆ เชน ฝิน่ วัตถุลามก สัตวแปุาพันธุแพืชที่ใกลจะสูญพันธุแ เป็นตน 
   13.3.2 ของตองกํากดั หมายถึง ของที่มีการควบคุมในลักษณะกํากับและจํากัด   (กํากับ 
+  จํากัด = กํากัด) กฎหมายกําหนดใหของหรือสินคาเหลานี้ หากจะนําเขามาในหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร จะตองไดรับอนุญาต จากหนวยงานที่ควบคุมกํากับ เชน ยุธภัณฑแที่ใชในการราชการตอง
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร เป็นตน 
   13.3.3 ของควบคุม หมายถึง ของที่กระทรวงพาณิชยแไดออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ควบคุมการนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักรจึงเปลี่ยนแปลงไดงายกวาของตองกํากัดที่ออกโดย
พระราชบัญญัติที่มีลักษณะถาวรมากกวา 
 13.4 วิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ไดกําหนด
วิธีการจัดเก็บอากรไว 3วิธีดังนี้ 

 13.4.1 การจัดเก็บตามราคาหรือตามมูลคา หมายถึง เก็บตามอัตรารอยละของราคา
สินคา สินคาใดราคาสูงยอมเสียอากรสูง สินคาใดราคาต่ําก็เสียอากรต่ํา อากรขาเขาเก็บจากราคาที่แทจริง
ในตลาดคือราคา CIF (Cost  insurance  and freight) อากรขาออกปกติใชราคา FOB (Free on board) 
อันประกอบดวยราคาสินคา บวกดวยคาระวาง บวกคาขนสงลงเรือ 

 13.4.2 การจัดเก็บตามสภาพ หมายถึง การจัดเก็บตามน้ําหนัก จัดเก็บตามปริมาณ ตาม
ปริมาตร หรือตามความยาว ขึ้นอยูกับลักษณะสินคานั้นๆ 

 13.4.3 เก็บตามราคา หรือตามสภาพแลวแตวิธีใดมากกวาหมายถึงวิธีการจัดเก็บภาษีทั้ง
วิธีตามราคา และวิธีตามสภาพ  แลวใหจัดเก็บอากรตามวิธีที่ไดอากรสูงกวา 

 13.4.4 ผูมีหนาที่เสียภาษีศุลกากร 
ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 2บัญญัติวาผูมีหนาที่เสียภาษีคือผู  นําเขา และผูสงออก 
ผูนําเขาใหหมายความรวมถึงเจาของหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผูครอบครอง หรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่งในของ
ใดๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามาจนถึงเวลาที่ไดสงมอบใหไปโดยถูกตอง พนจากความรับผิดของพนักงาน
ศุลกากร  ผูสงออกใหหมายถึงเป็นทํานองเดียวกันโดยอนุโลม  พนักงานศุลกากร หมายถึงบุคคลใดๆที่รับ
ราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแหงราชนาวี หรือนายอําเภอ หรือผูชวยนายอําเภอซึ่งไดรับแตงตั้ง
เป็นพิเศษใหทําการแทนกรมศุลกากร(แตงตั้งโดยรัฐมนตรีคลัง) 

 13.4.5 เวลาที่ตองชําระภาษีหมายถึงเวลาที่ผูนําเขา หรือผูสงออกจะตองชําระภาษี ซึ่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา การเสียภาษีใหเสียแกพนักงานเจาหนาที่ในเวลา
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ที่ออกใบขนสินคาให โดยเจาพนักงานศุลกากรตรวจสอบรายการที่สําแดงไววาถูกตองก็จะประทับตรา
สมบูรณแ และออกใบขนสินคาใหและใหชําระภาษีพรอมกันนั้น 

 13.4.6 การคํานวณคาภาษี ใหคํานวณตามราคาของ ตามสภาพของ และพิกัดอัตรา
ศุลกากร ที่เป็นอยูในเวลาที่ความรับผิดในอันจะเสียภาษีเกิดขึ้น 
14 พิธีการศุลกากร 

พิธีการศุลกากรเป็นการกําหนดแนวทางใหผูนําเขาและผูสงสินคาออกปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียอากร 
วิธีการควบคุมสินคานําเขาสงออก การจัดทาเรือ การควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ขอหาม
ขอจํากัด การขนสงทางเรือ    ทางอากาศ  ทางบกและ ทางรถไฟพิธีการศุลกากรที่ที่ประเทศไทยใชอยูใน
ปใจจุบันไดปรับปรุงแกไขใหมีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพ่ือกาว
ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกการดําเนินพิธีการศุลกากรขาเขาหรือขาออก อาจจําแนกตามสายงาน
คมนาคมดังนี้ 
1. พิธีการศุลกากรทางเรือเดินทะเล 
2. พิธีการศุลกากรทางบก 
3. พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน 
4. พิธีการศุลกากรทางไปรษณียแ 
5. พิธีการศุลกากรสําหรับนักทัศนาจร การดําเนินการพิธีการศุลกากรตามสายงานคมนาคมนี้จะมีขั้นตอน
คลายคลึงกันคือ 

   1. ขั้นเตรียมเอกสาร เชน ใบขนสินคา แบบแสดงรายการคาบัญชีราคาสินคา เป็นตน 
   2. ยื่นเอกสารตอเจาพนักงาน เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและดําเนินการในข้ันตอไป 
  3. การตรวจสอบของเจาพนักงาน พนักงานเจาหนาที่จะตรวจสอบ 3 ขั้นตอนคือ ตรวจสอบพิธี
การ ตรวจสอบการคํานวณและตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร เมื่อผานพิธีการศุลกากรขั้นตอนตางๆแลว 
ผูนําเขาตองชําระเงินอากร หรือเงินประกันภาษีอากร เจาหนาที่ศุลกากรจึงทําการตรวจปลอยสินคา
ตามปกติ ปใจจุบันกรมศุลกากรไดนําระบบคอมพิวเตอรแมาใชเพ่ือใหบริการแกผูนําเขา -สงออก คือ ระบบ 
EDI Based On - Line network 
6. (ระบบ EDI (Electronic data interchange) คือการใชเครื่องคอมพิวเตอรแในการรับสงเอกสารธุรกิจ
ระหวางหนวยงานตั้งแต2หนวยงานขึ้นไป ทําใหการปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีความแมนยํา รวดเร็ว และ
สามารถใหบริการไดตลอด 24 ชม 

15 สรุป 
         ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีทางออม ฐานภาษี คือ การบริโภคและบริการ สินคาและบริการที่มีความ
ฟุุมเฟือย เป็นอันตรายตอสุขภาพขัดตอศีลธรรม หรือทําลายสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคแในการจัดเก็บ
เพ่ือหารายได และจํากัดการบริโภคของประชาชน ปใจจุบันสินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต 
จําแนกไดเป็น 21 ตอน ปใจจุบันมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามมูลคาและตามปริมาณ 
      ภาษีศุลกากร เป็นการเก็บภาษีจากการนําเขาและสงออกสินคา พิกัดศุลกากรในปใจจุบันใชระบบฮาโม
ไนซแแบงสินคาออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน การเก็บภาษีศุลกากรมี 3 อัตรา คืออัตราตามราคา อัตราตาม
ปริมาณ และเก็บตามราคาหรือตามปริมาณแลวแตวิธีใดไดจํานวนเงินภาษีสูงกวา อากรขาเขาเก็บจากราคา
ซีไอเอฟ   อากรขาออกเก็บตามราคาเอฟโอบี ประเทศไทยจะไมเก็บอากรขาออก ทั้งนี้เพ่ือ เป็นการสงเสริม
การสงออกของประเทศ แตจะเก็บอากรขาเขาเกือบทุกรายการ มีการยกเวนอากรขาเขาไวเพียง 19 
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รายการ อยางไรก็ตามภายใตขอตกลงความรวมมือทางการคาอาจไมเก็บอากรระหวางประเทศที่มีขอตกลง
รวมกัน       
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คําถามท้ายบทที่ 13 
1. ใหอธิบายวัตถุประสงคแ ในการเก็บภาษีสรรพสามิต 
2. ปใจจุบันสินคาและบริการที่เสียภาษีสรรพสามิต มีกี่ประเภท อะไรบาง ยกตัวอยางมา 5 รายการ 
3. สินคาชนิดใดที่เก็บภาษีสรรพสามิตทั้งอัตราตามมูลคา และ อัตราตามปริมาณ 
4. ภาษีศุลกากรคืออะไร 
5. จงระบุวัตถุประสงคแการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
6. ปใจจุบันสินคาใดท่ีมีการเสียอากรขาออก 
7. พิกัดศุลกากรระบบฮารแโมไนซแแบงสินคาเป็นกี่หมวดหมูใหยกตัวอยางประกอบมา      4 หมวดหมู 
8.    ใหอธิบายความหมายของคําตอไปนี้    

                     1) ของตองกํากัด 
                     2) ของตองหาม 
                     3) ของควบคุม 
                     4) คลังสินคา ทัณฑแบน        

    9.  พิธีการศุลกากรหมายถึงอะไร ใหอธิบายพอสังเขป   
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 14 

เนื้อหาประจําบท 
1.องคแการปกครองสวนทองถิ่น 
2.ภาษีอากรที่องคแกรสวนทองถิ่นจัดเก็บ 
3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
4.ภาษีบํารุงทองที่ 
5.ภาษีปูาย 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  หลักจากเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

2.อธิบายภาษีอากรที่องคแกรสวนทองถิ่นจัดเก็บได 
3.อธิบายหลักเกณฑแการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได 
4.อธิบายหลักเกณฑแการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ได 
5.อธิบายหลักเกณฑแการจัดเก็บภาษีปูายได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารยแบรรยายสรุปเนื้อหาวิชา 
2.นักศึกษารวมกันอภิปราย 
3.อาจารยแตอบขอคําถามนักศึกษา 
4.นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทายบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารคําสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
2. Power Point  
3. วารสารและหนังสือพิมพแ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2. สังเกตจากการรวมอภิปราย 
3. ตรวจแบบฝึกหัดทายบท 
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บทท่ี 14 
ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ 

บทนํา 
 ประเทศไทยมีการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ  ไดแก  การบริหารราชการสวนกลาง 
แบงเป็น กระทรวงกรมตางๆ  เพ่ือทําหนาที่บริหารราชการตามภาระหนาที่ จํานวน  20  กระทรวง
นอกจากนั้นยังมีการบริหารราชการสวนภูมิภาค โดยมีการสงตัวแทน  จากราชการบริหารสวนกลางไปยัง
สวนภูมิภาค  ในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ และสุดทายคือการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เปิดโอกาส
ใหคนในทองถิ่น เลือกผูบริหารกันเอง เพ่ือมาบริหารทองถิ่นตน ตลอดจนมอบอํานาจในการจัดเก็บภาษี
อากรเพ่ือนํามาใชพัฒนาทองถิ่น  ดังจะกลาวถึงรายละเอียดตอไปนี้ 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การบริหารราชการสวนทองถิ่น เป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจที่รัฐบาลกลาง มอบอํานาจ
บางสวน  ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ บางอยางโดยมีอิสระ สวนกลางทํา
หนาที่ เพียงครบคุม กํากับในเชิงงบประมานเทานั้น 

ผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตั้ง ของประชาชนในทองถิ่น และ เขามาดําเนินงาน
ภายในระยะเวลา ตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีงบประมานเป็นของตนเอง  องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ปใจจุบันมีดังนี้ 

1.1 องคแการบริหารสวนจังหวัด (อบจ)\ 
1.2 เทศบาล 

1.3 กรุงเทพมหานคร (กทม) 
1.4 เมืองพัทยา 

1.5 องคแการบริหารสวนตําบล (อบต) 

2 งบประมาณองค์กรส่วนท้องถิ่น 
สําหรับงบประมาณในการดําเนินการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นมาจาก 3 สวนดังนี้ 

 2.1 รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง  
 2.1.1 ภาษีท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง  เชน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปูาย 

เป็นตน 
 2.1.2 รายไดที่มิใชภาษี เชน คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต รายไดจากกิจการ

สาธารณูปโภค เป็นตน 
 2.2 ภาษีท่ีรัฐบาลเก็บใหหรือแบงใหทองถิ่น  เชน  ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาภาคหลวง
แร คาภาคหลวงปิโตเรียม เป็นตน 
 2.3 รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให (เงินอุตหนุน) 
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3 ภาษอากรที่องค์การปกครองท้องถิ่นจัดเก็บ 
 3.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 3.2 ภาษีบํารุงทองที่ 
 3.3 ภาษีปูาย 
 3.4 อากรฆาสัตวแ 
 3.5 ภาษีอ่ืนๆ เชน ภาษีบํารุงทองถิ่นจากน้ํามัน  กิจการโรงแรม  เป็นตน ซึ่งสามารถสรุปทองถิ่นที่
จัดเก็บภาษีแตละประเภท ดังตารางที่  14-1 
ตารางท่ี 14-1 ประเภทท้องถิ่นและภาษีท่ีจัดเก็บ 
เทศบาล เมืองพัทยา และองคแการ
บริหารสวนตําบล 

องคแการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
- ภาษีบํารุงทองที่ 
- ภาษีปูาย 
- อากรฆาสัตวแ 

- ภาษีน้ํามัน 
- น้ํามันเบนซิน 
- ก฿าซปิโตรเลียม 
- ภาษียาสูบ 
- คาธรรมเนียม 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
- ภาษีบํารุงทองที่ 
- ภาษีปูาย 
- อากรฆาสัตวแ 
- ภาษีน้ํามัน 
- น้ํามันเบนซิน 
- น้ํามันดีเซล 
- ก฿าซปิโตรเลียม 
- ภาษียาสูบ 
- คาธรรมเนียม 

 

4 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีทางตรง ฐานภาษีไดแก ทรัพยแสิน อันหมายถึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอ่ืนและที่ดินโดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 4.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไดแก 1) เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆกับที่ดินซึ่งใช
ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ 2) เจาของที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอ่ืนๆ 
 4.2 ฐานภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 ฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินแยกพิจารณาเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
  4.2.1 ฐานภาษีโรงเรือน 
ฐานภาษีโรงเรือนไดแก โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆกับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางนั้นๆ 
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       โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน เชน บานเรือน ตึกแถว คอนโดมิเนียม หอพัก คลังสินคา เป็นตน 
       ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ  หมายความวา ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ และบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ 
       “ แมการรถไฟแหงประเทศไทยจะตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินสําหรับอาคารสํานักงานของสนาม
กอลแฟ และอาคารอ่ืนๆที่ใชเกี่ยวกับกิจการกอลแฟ แตในเมื่อบริเวณท่ีเป็นสนามกอลแฟ มิใชบริเวณตอเนื่องซึ่ง
ใชไปดวยกันกับอาคารสโมสรหรืออาคารบริการตางๆ  สนามกอลแฟจึงมิใชทรัพยแสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน”  (คําวินิจฉัยกฤษฏีกาท่ี292/2538) 
 4.3 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (มาตรา 9 ) 
  4.3.1 พระราชวังอันเป็นสวนของแผนดิน  หมายถึงพระราชวังอันเป็นทรัพยแสินสวน
พระมหากษัตริยแ 
 ไทยที่ใชในกิจการรถไฟโดยตรง 
      ทรัพยแสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการรัฐบาล หมายถึง โรงเรือน อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน รวมถึง
ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ ของรัฐบาลและมีไวเพ่ือใชประโยชนแในการ
บริหารราชการ เชน ตัวอาคารอันเป็นที่ตั้งของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ รวมตลอดถึงที่ดินที่ตอเนื่อง  
เป็นตน 
     ทรัพยแสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการสาธารณะ หมายถึง ถนน สะพาน ทาเรือสาธารณะ หรือทรัพยแสิน
อ่ืนๆของรัฐบาลซึ่งมีไวเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนแรวมกัน 
     ทรัพยแสินของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ใชในกิจการรถไฟโดยตรง โรงเรือน อาคาร หรือ สิ่งปลูก
สรางอยางอ่ืน รวมถึงที่ดินที่ใชตอเนื่องกับ โรงเรือน  อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ ของการรถไฟและมีเพ่ือ
กิจการของการรถไฟแหงประเทศไทย เชน สถานีรถไฟหัวลําโพง เป็นตน 
          “ แมวาสถานธนานุบาล จะเป็นทรัพยแสินของรัฐบาลและเทศบาลมีอํานาจดําเนินการ แตการ
ดําเนินกิจการสถานธนานุบาลมีลักษณะเป็นการประกอบการคาเพ่ือแสวงหากําไร มิไดนํามาใชในกิจการ
สาธารณะ ดังนั้นทรัพยแสินดังกลาวจึงไมไดรับยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน” (คําวินิจฉัยกฤษฏีกาที่
626/2544) 
          “ทรัพยแสินของรัฐบาลหมายถึงทรัพยแสินที่กระทรวง ทบวง กรม เป็นผูถือกรรมสิทธิ์ สวนธนาคาร
แหงประเทศไทยไมใชกระทรวง ทบวง กรม แตเป็นนิติบุคคลตางหาก และเป็นผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม
โฉนดในนามของตนเอง จึงไมไดรับยกเวนภาษีโรงเรือน และท่ีดิน” (คําวินิจฉัยกฤษฏีกาท่ี107/2526) 
      “ทรัพยแสินของรัฐบาลตามมาตรา9 (2) ยอมรวมทรัพยแสินของธนาคาร ดังนั้นสํานักงานของธนาคาร
ออมสินและสาขา รวมทั้งบานพักของธนาคารออมสินที่ปลูกสรางขึ้นใหพนักงานธนาคารอยูอาศัยเพ่ือ
ปฎิ บั ติ กิ จ ก า ร ขอ ง ธ น าคา ร  ย อม เป็ นท รั พยแ สิ น ขอ ง รั ฐ บ าล ซึ่ ง ใ ช ใ น กิ จ ก า ร ขอ ง รั ฐ บ าล ”                            
(คําวินิจฉัยกฤษฏีกาท่ี251/2516) 
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            “หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เป็นทรัพยแสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาลตาม
มาตรา9(2) และถือไดวาเป็นทรัพยแสินของโรงเรียนสาธารณะซึ่งใชเฉพาะในการศึกษาที่ไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน”  (คําวินิจฉัยกฤษฏีกาท่ี47/2536) 
            “การที่กรมการขนสงทางบกจัดใหเอกชนเขาดําเนินการและเรียกเก็บคาบริการในสถานีขนสง
ผูโดยสาร กรณีดังกลาวมีลักษณะเพ่ือประโยชนแธุรกิจทางการคาหากําไร แมกรมการขนสงทางบกจะไดสง
เงินรายรับคาบริการทั้งหมดใหเป็นรายไดของรัฐโดยไมหักคาใชจายก็ตาม กรมการขนสงทางบกก็ไมไดรับ
การยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน”  (คําวินิจฉัยกฤษฏีกาท่ี550/2547) 
  4.3.3 ทรัพยแสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอัน
มิใชเพื่อเป็นผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาล และในการศึกษา 
  4.3.4 ทรัพยแสินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือเป็นที่อยูของ
สงฆแ 
  4.3.5 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆซึ่งปิดไวตลอดปีและเจาของมิไดอยูเองหรือให
ผูอื่นอยู นอกจากคนเฝูา ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน 
    “เจาของไดเคยใชอาคารที่เคยอยูอาศัยหรือปลูกสรางขี้นเป็นการเฉพาะใหนกอีแอนเขามาทํารังเพ่ือหา
ผลประโยชนแจากรังนก ถือไดวาเจาของไดใชประโยชนแจากโรงเรือนดังกลาวแลว จึงตองเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน อนึ่งในการใชประโยชนแนั้นจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนใดหรือไม มิไดทําใหภาระหนาที่ใน
การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตองเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด” (คําวินิจฉัยกฤษฏีกาที6่2/2547) 
  4.3.6 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเอง โดยมิไดใช
เป็นที่เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมsหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได       
  4.3.7 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆซึ่งเจาของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเฝูารักษา
และซึ่งมิไดใชเป็นที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม 
 4.4 อัตราภาษีและการคํานวณภาษี 
มาตรา8 ใหผูรับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามคารายปีของทรัพยแสินคือโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน
กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้น ในอัตรารอยละสิบสองครึ่งของคารายปี
 (เทากับคาเชาที่ไดรับในเวลาหนึ่งเดือนครึ่ง) 
 ค่ารายปี หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยแสินนั้นสมควรใหเชาไดในปีหนึ่งๆ  ถาเป็นกรณีที่หาคาเชาไมได
เนื่องจากเจาของทรัพยแสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมิน
คารายปีไดโดยคํานึงถีงลักษณะของทรัพยแสิน ขนาด พ้ืนที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะ ที่ทรัพยแสินนั้น
ไดรับประโยชนแ 
ตัวอย่าง นาย สมควร มีหองพักใหเชา จํานวน 10หอง คาเชาเก็บตามสัญญาเชาหองละ 5.000บาทตอ
เดือน นายสมควรจะตองยื่นแบบรายการเพ่ือชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยคํานวณดังนี้ 
คาเชารายปี  10 หองพัก             5000*12*10   เทากับ    600.000  บาท 
อัตราภาษี                                รอยละ 12.5 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดินตองชําระ      600.000*12.5/100   เทากับ 75.000 บาท(หรือคาเชา 1.5เดือนของ
ทั้งปี) 
 4.5 การประเมินจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ขั้นตอนในการประเมินและจัดเก็บภาษีไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาค 3 ดังนี้ 
  4.5.1 ใหผูประเมินยื่นแบบพิมพแเพ่ือแจงรายการทรัพยแสิน (แบบ ภรด. 2 ) ตอพนักงาน
เจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยแสินนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมพาพันธแของทุกปี แตถาในปีที่ลวงมาแลว มีเหตู
จําเป็นอันเกิดจาก สาธารณภัย หรือเหตูพนวิสัย ที่จะปูองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
เลื่อนกําหนดเวลาดังกลาว ออไปไดตามเห็นสมควร 
  4.5.2 ถาพนักงานเจาหนาที่ไมไดรับแบบพิมพแหรือในกรณีจําเป็น เพ่ือประโยชนแในการ
จัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ออกหนังสือสอบถามผูเชา หรือผูครอบครอง ทรัพยแสิน ตอบ
ขอสอบถามในแบบพิมพแดังกลาว หรือใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอบครองทรัพยแสิน กรอกรายการใน
แบบประเมินตามความเป็นจริงใหครบถวน แลวสงคืนไปยัง พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ ทรัพยแสินนั้น
ตั้งอยู 
  4.5.3 พนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการทรัพยแสิน และถาเห็นจําเป็นก็
ใหมีอํานาจ สั่งใหผูรับประเมินแสดง รายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งขึ้นและถาจะเรียกใหนําหลักฐานมา
สนับสนุนขอความในรายการนั้นก็เรียกได ตลอดจนมีอํานาจที่จะเขา ไปตรวจทรัพยแสินไดดวยตนเอง ตอ
หนาผูรับประเมิน ผูเชาหรือผูครองหรือผูแทน ระหวางพระอาทิตยแขึ้น และพระอาทิตยแตก โดยแจงเป็นลาย
ลักษณแอักษรใหทราบไมนอยกวา 48 ชั่วโมงกอนตรวจ 
  4.5.4 เมื่อไดไถถอนตรวจตราแลว ใหเจาพนักงานเจาหนาที่กําหนด 
   4.5.4.1 ประเภทของสินทรัพยแ 
 (1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ กับท่ีดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกรางนั้นๆ 
 (2) ที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ 
   4.5.4.2 คารายปีแหงทรัพยแสิน 
   4.5.4.3 คาภาษีที่ตองเสีย 
 แลวแจงไปยังพนักงาน เก็บภาษี ใหพนักงานเก็บภาษีแจงรายการประเมินไปยังผู รับประเมิน
ทรัพยแสินในทองที่ของตนไดทราบ 
  4.5.5 เมื่อผูรับประเมินไดแจงรายการประเมิน (แบบ ภรด.8)  แลว ใหไปชําระภาษีตอ
พนักงานเก็บภาษี ณ สํานักงานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนตั้งอยู ภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน  อนึ่ง การชําระภาษี อาจชําระเป็นเงินสด ชําระ
โดยธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คท่ีธนาคารรองรับ ใหสงทางไปรษณีลงทะเบียน หรือชําระผาน
ธนาคารตามท่ีกําหนด 
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 4.5.6 การผอนชําระภาษี 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ตองชําระตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถผอนชําระคาภาษี 
แบงเป็น 3 งวดๆ ละเทากัน 
 งวดที่ 1 ชําระภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
 งวดที่ 2 ชําระภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันสุดทายที่ตัดชําระงวดที่ 1 
 งวดที่ 3 ชําระภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันสุดทายที่ตัดชําระงวดที่ 2 
 ถาผูเสียภาษีไมชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาตามที่กําหนดังกลาว ผอนอมหมดสิทธิที่จะ
ผอนชําระภาษีสําหรับงวดที่ยังไมไดชําระ 
 4.6 การอุทธรณ์ภาษี  
 ผูรับประเมินผูใดไมพอใจการประเมิน สามารถยื่นคําอุทธรณแ ตามแบบที่กําหนด (ภรด. 9) ตอคณะ
กรรการพิจารณาอุทธรณแ เพ่ือพิจารณาคารายปีใหมโดยยึดหลักเกณฑแการคํานวณคารายปีตามกฎหมาย 
หรือขอใหปลดภาษี หรือขอลดคาภาษี ที่พนักงานเจาหนาที่ไดพิจารณาแลวแตผูรับประเมินยังไมพอใจ โดย
ตองยื่นคําอุทธรณแ ภายใน 15 วัน นับแตวันแจงการประเมิน หากไมยื่นภายในกําหนด เวลาจะหมดสิทธิที่
ไดรับการพิจารณาอุทธรณแ และไมสามรถนําไปฟูองในศาลภายหลัง หากยื่นคําอุทธรณแภายในกําหนด แตผู
อุทธรณแไมพอใจคําชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแ สามารถนําคดีไปสูศาลไดแตตองทําภายใน 
30 วันนับแตวันรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด 
 4.7 บทลงโทษ 

4.7.1 โทษทางแพง 
 ผูรับการประเมินจะตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับตั้งแตวันไดรับแจงการประเมิน ถาไมไดชําระ
ภาษีตามกําหนด หรือชําระไมครบถวน ใหถือวา เป็นภาษีคางชําระ เงินภาษีคางชําระจะตองเสียเงินเพ่ิม
ดังนี้ 
  4.7.1.1 ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 2-5 แหง
คาภาษีที่คาง 
  4.7.1.2 ถาเกินหนึ่งเดือน แตไมเกินสองเดือนใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 แหงคาภาษีที่คาง 
  4.7.1.3 ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือนใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 7.5 แหงคาภาษีที่คาง 
  4.7.1.4 ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือนใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 แหงคาภาษีที่คาง 
 ถาไมไดชําระคาภาษี และเงินเพิ่มภายในสี่เดือนนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับการแจงการประเมิน ให
ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจทออกคําสั่งเป็นหนังสื่อใหยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยแสิน ของผูซึ่งคาง
ชําระภาษี เพื่อนําเงินมาชําระเป็นคาภาษี เงินเพ่ิมคาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่ง 
 4.7.2 โทษอาญา 
  4.7.2.1 ผูประเมิน ผูเชา หรือผูครอบครองทรัพยแสิน ไมกรอกขอความในแบบพิมพแตาม
ความจริง ตามความรูเห็นของตนใหครบถวนตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท 
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  4.7.2.2 ผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอบครองทรัพยแสินรูอยูแลว หรือจงใจละเลย ไม
ปฏิบัติตามหมายเรียก ของพนักงานเจาหนาที ไมแจงรายการเพ่ิมเติม ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนํา
พยานหลักฐานมาแสดง หรืไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ชักถาม มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกิน 500 บาท 
  4.7.2.3 ผูใด 
 (1) โดยรูอยูแลว หรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จหรือตอบคําถาม ดวยถอยคําอันเป็น
เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทาง ใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยง การคํานวณคารายปี
แหงทรัพยแสินตามที่ควรก็ดี 
 (2) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย หรือโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งสิ้น 
ที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปี แหงทรัพยแสินของตนตามที่ควรก็ดี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

5 ภาษีบํารุงท้องที่ 
 ภาษีที่บํารุงทองที่เป็นภาษีทางตรง ฐานภาษีคือ ทรัพยแสิน อันหมายถึงที่ดินซึ่งมีรายละเอียดการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ดังนี้ 
 5.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องท่ีดังนี้ 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ มาตรา 6 บัญญัติวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก 
เจาของที่ดิน อันหมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธแในที่ดินหรือครอบครองอยูในที่ดินที่
ไมเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน และไดนิยามคําวาที่ดิน หมายความวาพื้นดิน และใหหมายความรวมกับพ้ืนที่ที่
เป็นภูเขา หรือท่ีมีน้ําดวย 
 “การที่สมาชิกนิคมสหกรณแ เขาทําประโยชนแในนิคมสหกรณแ มีลักษณะเป็นการเขาไปทําประโยชนแ
ในที่ดินโดยมีการครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน จึงอยูในความหมายของคําวา 
“เจาของที่ดิน” มีหนาที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ และไมอยูในขอยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่” (คํา
วินิจฉัยกฤษฏีกาท่ี292/2534) 
 “กรมปุาเป็นเพียงผูควบคุมดูแล รักษาหรือบํารุงปุาสงวนแหงชาติ มิไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ
ครอบครองที่ดินเขตปุาสงวนแหงชาติจึงมิใช  เจาของที่ดินไมมีหนาที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ”              
(คําวินิจฉัยกฤษฏีกาท่ี262/2526) 
 5.2 เจ้าของที่ดินที่ได้รับยกเว้นภาษีการบํารุงท้องท่ี 
 เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ สําหรับที่ดินตอไปนี้ 

 5.2.1 ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 5.2.2 ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิไดหา

ผลประโยชนแ 
 5.2.3 ที่ดินของราชการทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะ โดย

มิไดหาผลประโยชนแ 
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 5.2.4 ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
 5.2.5 ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใช

ประกอบศาสนากิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชนแ 
 5.2.6 ที่ดินที่ใชเป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนแตอบแทน 
 5.2.7 ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟูาหรือการทาเรือ ของรัฐหรือที่ใชเป็น

สนามบินของรัฐ 
 5.2.8 ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแลว เชน 

             “ที่ดินแปลงที่การไฟฟูาใหเอกชนเชาเพ่ือปลูกสรางอาคารพาณิชยแไมถือวาเป็นที่ดินที่ใชในการ
รถไฟ การรถไฟจึงตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองที่แตหากที่ดินดังกลาวเป็นที่ดินที่ใช
ตอเนื่องกับโรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแลว การรถไฟยอมไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่” 

 5.2.9 ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพ่ือ
สาธารณะประโยชนแ โดยเจาของที่ดินไมไดใชหรือหาผลประโยชนแในที่ดินเฉพาะสวนนั้น 

 5.2.10 ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทําการขององคแการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ หรือองคแการระหวางประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือ
ความตกลง 

 5.2.11 ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทําการของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ ใหเป็นไปตามหลัก
ถอยที่ถอยปฏิบัติตอกัน 

 5.2.12 ที่ดินตามที่กําหนดในกระทรวง เชนที่ดินที่ใชเป็นสุสาน ฌาปนสถานสาธารณะที่
สาธารณะประโยชนแที่ราษฎรใชประโยชนแรวมกัน เป็นตน 
 5.3 การคํานวณภาษีบํารุงท้องท่ี 
 ในการคํานวณภาษีบํารุงทองที่นั้น จะประกอบดวย ฐานภาษีเนื้อที่ดินที่ไดรับลดยอนและอัตรา
ภาษีดังนี้  

 5.3.1 ฐานภาษ ี
 ฐานภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ราคาปานกลางของที่ดินที่จะมีการตีราคาปานกลางทุกรอบระยะเวลา 
4 ปี โดยคํานวณ จากเนื้อที่ดินที่ตองเสียภาษีหลังหักที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนที่เสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินรวมทั้งที่ดินที่ไดรับยกเวนหรือลดหยอนตามเกณฑแที่กําหนด แลวนําราคาปานกลางที่ดินตอไรคูณดวย
อัตราภาษีตาท่ีกําหนด 
 การตีราคาปานกลางของที่ดินนั้น ใหนําเอาราคาที่ดินในหนวยที่จะทําการตีราคา ซึ่งซื้อขายกันโดย
สุจริตครั้งสุดทาย ไมนอยกวาสามรายในระยะเวลา ไมเกินหนึ่งปีกอนตีราคา มาคํานวณถัวเฉลี่ยเป็นราคา
ปานกลาง โดยมิใหคํานวณราคาโรงเรือน สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพราะปลูกเขาดวย ถาไมมีการซื้อขายที่ดินใน
หนวยใด ใหนําราคาปานกลางของที่ดินในหนวยใกลเคียงที่มีสภาพ และทําเลที่ดิน คลายคลึงกันมาเป็น
ราคาปานกลางของที่ดินในหนวยนั้นได  การตีราคาปานกลางที่ดินใหตีราคาเป็นหนวยตําบล แตถาราคา
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ของที่ดินในตําบลใดแตกตางกันมาก ใหพิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้น แยกออกเป็นหนวยๆ 
เพ่ือใหการตีราคาปานกลางเป็นไปโดยเที่ยงธรรม  
 5.3.2 การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่ 
  5.3.2.1 การลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ 
 บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจาของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และที่ใช
ที่ดินนั้นเป็นที่อยูอาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตวแของตนหรือประกอบกสิกรรมของตนใหลดหยอนไมตองเสีย
ภาษีทองที่ตามเกณฑแอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ถาเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลใหลดหยอนไดไมเกินหาไรแตจะนอยกวาสามไรไมได ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในขอบัญญัติจังหวัด หรือขอบังคับตําบล แลวแตกรณี 

(2) ถาเป็นที่ดินในเทศบาลหรือในเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร แตจะนอยกวาสอง
รอยตารางวาไมได ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับ 

(3) ถาเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตตําบลใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่ง
รอยตารางวา แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 

(4) ถาเป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอนได ดังตอไปนี้  
 (ก) ในทองที่ท่ีมีพ้ืนที่หนาแนนมาก ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวาแตจะนอยกวา

หาสิบตารางวาไมได 
 (ข) ในทองที่ท่ีมีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไรแตจะนอยกวาหนึ่ง

รอยตารางวาไมได 
(ค) ในทองที่ชนบท ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไรไมได ทั้งนี้ ตามที่

กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 ทองที่ใดจะเป็นทองที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหเป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางนั้นเป็นสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับการลดหยอนสําหรับสวนของที่ดินที่มี
สิ่งปลูกสรางที่ใชเป็นสถานการคาหรือใหเชานั้น  
 ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑแ
ที่กําหนดไววรรคหนึ่ง 
 การลดหยอนตามเกณฑแในมาตรานี้ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
แตจังหวัดเดียว 
  5.3.2.2 ที่ดินที่ไดรับยกเวน 
 (1) ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก ถาในปีลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณนั้น เสียหายผิดปกติ หรือ
ทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุพนวิสัยที่จะปูองกันไดทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเวน
หรือลดภาษีบํารุงทองที่ใหได 
 (2) ที่ดินที่ใชเป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชนแตอบแทน อาจไดรับยกเวนไม
ตองเสียภาษีบํารุงทองที่โดยเฉพาะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง *** 
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5.4 การคํานวณภาษีบํารุงท้องท่ี 
 วิธีการคํานวณภาษี ใหนําเนื้อท่ีดินที่ถือครอง-เนื้อท่ีดิน ที่ลดหยอน (ไร) แลวคูณดวยอัตราภาษีตาม
ราคาปานกลางของที่ดิน  
ตัวอย่าง นายโชคชัย มีที่ดิน 1 ไร 2 งาน ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่ดินดังกลาวมีราคาที่ดินปาน
กลางไรละ 100,000 บาท (เกณฑแลดหยอนเนื้อท่ีดินสําหรับเทศบาลนคร 100 ตารางวา )  
วิธีคํานวณภาษี 
เนื้อท่ีดินที่ใชคํานวณภาษี = เนื้อท่ีดินถือครอง – เนื้อท่ีดินที่ไดรับการลดหยอน 
   = 1 ไร 200 ตารางวา – 100 ตารางวา 
   = 1 ไร 100 ตารางวา (0.25 ไร) 
ภาษีท่ีตองเสีย  = 1.25 ไร X อัตราภาษีตอไร 
การคํานวณภาษีกรณีราคาปานกลางไมเกินไรละ 30,000 บาท ใหนําจํานวนเนื้อที่ดินที่ตองเสียภาษี (ไร) x 
อัตราตอไรตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ 
 กรณีราคาปานกลางเกินไรละ 30,000 บาท อัตราภาษีตอไร = (ราคาปานกลางของที่ดิน
x25/10,000)-5 ตามตัวอยางนายโชยชัยตองเสียภาษีดังนี้ 
อัตราการเสียภาษีตอไร  = (100,000x25/10,000)-5 
   = 245 บาท ตอไร 
ภาษีบํารุงทองที ่  = 1.25 ไรx245  
   =306.25 บาท ตอป ี
ถาราคาท่ีดินปานกลางไรละ 25,000 บาท (ไรละไมเกิน 30,000) 
ภาษีบํารุงทองที ่  = 1.25 ไรx65 บาท 
   =81.25 บาทตอปี 
ตารางท่ี 14-2 บัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องท่ี มี 34 ขั้น ดังนี้ 
 
ขั้น 

 
ราคาปานกลางที่ดิน 

ภาษีไรละ 

บาท สต. 

1 ไมเกินไรละ 200 บาท - 50 

2 ไมเกินไรละ 200 บาท ถึงไรละ 400 บาท 1 - 

32 เกินไรละ 20,000 บาท ถึงไรละ 25,000 บาท 65 - 

33 เกินไรละ 25,000 บาท ถึงไรละ 30,000 บาท 75 - 
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34 เกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีไรละ 
ดังตอไปนี้ 
(1) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท 
แรกใหเสียภาษี 70 บาท  
(2) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินสวนเกิน 
30,000 บาท ใหเสียทุกๆ 10,000 บาท ตอ 25 
บาท 

  

 5.5 การประเมินจัดเก็บภาษี 
ใบเสียภาษีบํารุงทองที่มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
5.5.1 ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลง 

(ภทบ5)โดยยื่นตอเจาพนักงานประเมินทองที่ท่ีที่ดินตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปาน
กลางของที่ดิน 

5.5.2 เจาพนักงานประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดิน  หรือ 
ของปีที่มีการตีราคาปานกลางของของที่ดินใหม คํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมินภายในเดือน
มีนาคมแรกตามวิธีการดังตอไปนี้ 

5.5.2.1 ในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดิน 
ตามมาตรา16หรือของปีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา17ใหเจาพนักงานประเมินคํานวณ
ภาษีบํารุงทองที่และแจงประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของที่ดินตามวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

(1)ในกรณีที่ดินอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไมมีกํานันใหเจา 
พนักงานประเมินแจงการปะเมินเป็นหนังสือไปยังผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 

(2)ในกรณีที่อยูนอกเขตเทศบาลที่มีกํานัน  ใหเจาพนักงานประเมินปิดประกาศ 
แจงการประเมินไว  ณ  ที่วาการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  และที่ทําการผูใหญบาน 

การประเมินภาษีบํารุงทองที่ท่ีเจาพนักงานประเมินคํานวณไวตามวรรคหนึ่งใหเป็นการประเมิน 
ภาษีบํารงุทองที่สําหรับในปีตอไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปีตามมาตรา 21 

ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินไมอาจคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมินภายในเดือน 
มีนาคม  ก็ใหแจงประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวได 

5.5.3 วิธีการชําระภาษี 
5.5.3.1 ชําระเป็นเงินสดตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  องคแการปกครองทองถิ่นนั้นๆ 
5.5.3.2 ชําระโดยธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินธนาคาร  หรือเช็ค  โดยสงทางไปรษณียแลงทะเบียน 
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ที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ยกเวนกรณีผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดรับแจงการประเมินที่
เปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดินหรือการลดหยอนใหชําระภาษีบํารุงทองที่ภายใน30วันนับแตวันที่ไดรับแจง
การประเมิน 

 5.6 การอุทธรณ์ 
 มาตรา 49 บัญญัติวา เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการ
ประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณแตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแแกเจาพนักงานประเมินตาม
แบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน อนึ่งการอุทธรณแ
ดังกลาว ไมเป็นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ หมายความวาผูอุทธรณแยังคงเสียภาษีบํารุงทองที่ตามที่
เจาพนักงานไดประเมินไวกอน จนกวาผลอุทธรณแเป็นประการใด จึงสามารถดําเนินการใหเป็นไปตามการ
ผลการวินิจฉัยอุทธรณแ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณแ หรือคํา
พิพากษาของศาล 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดรับคําอุทธรณแแลว มีอํานาจออก
หนังสือเรียก ผูอุทธรณแหรือ บุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงผูอุทธรณแคนใด
ไมปฏิบัติตามหมายเรียก โดยไมมีเหตุผลอันควร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครยก
อุทธรณแนั้นเสีย 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัด ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแเป็นประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉั ยอุทธรณแ
เป็นหนังสือไปยังผูอุทธรณแ และเจาพนักงานประเมิน (มาตรา 51) 
 ผูอุทธรณแไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณแของผูวาราชการจังหวัดมีสิทธิ์อุทธรณแคําวินิจฉัยของผูวา
ราชการจังหวัด ตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแ ยกเวนกรณีผูอุทธรณแไมปฏิบัติ
ตามหมายเรียก โดยไมมีเหตุผลอันควรและผูวาราชการจังหวัดยกคําอุทธรณแจะไมมีสิทธิ์อุทธรณแตอศาล 
 5.7 บทลงโทษ 
  5.7.1 ใหเจาของที่ดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ในกรณีและอัตรา
ดังตอไปนี้ 
    5.7.1.1 ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอย
ละสิบของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
กอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพ่ิมรอยละหาของจํานวนเงินที่ตอง
เสียภาษีบํารุงทองที ่
   5.7.1.2 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพ่ิมเติมเวนแตกรณีที่
เจาของที่ดินไดมาขอแกแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 
   5.7.1.3 ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําให
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเพ่ิมอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมิน
เพ่ิมเติม 
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  5.7.1.4 ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละยี่สิบสี่ตอปี
ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไมใหนําเงินเพ่ิมเติมตาม 
5.7.1.1 ถึง 5.7.1.3 มาคํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (4) ดวย 
  
5.7.2 โทษทางอาญา 
  4.7.2.1 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเป็นเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถาม
ดวยถอยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  4.7.2.2 ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
  4.7.2.3 ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
  4.7.2.4 ผูใดฝุาฝืนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา 40 มาตรา 47 หรือ มาตรา 50 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

6 ภาษีป้าย 
 6.1 ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 
 ตาม พรบ. ภาษีปูาย พ.ศ. 2510  และแกไขเพ่ิมเติมบัญญัติวา  ปูาย  หมายความวาปูายแสดงชื่อ 
ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา  หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคา
หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ  ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่
เขียน  แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 
 6.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
 เจาของปูายมีหนาที่เป็นคนเสียภาษีปูาย 
 6.3 เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษี  สําหรับปูายตอไปนี้ 
  6.3.1 ปูายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น  เพื่อโฆษณามหรสพ 
  6.3.2 ปูายที่แสดงไวที่สินคาหรือหอบหุมหรือบรรจุสินคา 
              6.3.3 ปูายที่แสดงไวบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
              6.3.4 ปูายที่แสดงไวที่ตน หรือสัตวแ 
               6.3.5 ปูายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือ
ภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได และแตละปูายมีพ้ืนที่ไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง แต
ไมรวมถึงปูายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชยแ 
               6.3.6 ปูายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
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              6.3.7 ปูายขององคแการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคแการของรัฐบาล 
หรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 
              6.3.8 ปูายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะหแ 
ธนาคาร เ พ่ื อการ เกษตรและสหกรณแ  และบรรษัท เ งิ นทุน อุตสาหกรรมแห งประ เทศ ไทย  
              6.3.9 ปูายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณ
ของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
                6.3.10 ปูายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
             6.3.11 ปูายของวัดหรือผูดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนแแกการศาสนาหรือการกุศล
สาธารณะโดยเฉพาะ 
             6.3.12 ปูายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
              6.3.13 ปูายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 6.4 การคํานวณภาษีป้าย 
 ในการคํานวณภาษีปูาย  ผูมีหนาที่เสียภาษีปูายจะตองทราบฐานภาษี  และอัตราภาษีปูายที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. 2510  และที่แกไขเพ่ิมเติมตลอดจน  อัตราที่กําหนดโดย
กฎกระทรวงดังนี้ 
 6.5 ฐานภาษีป้ายและอัตราภาษี 
 ฐานภาษีปูาย คือ พื้นที่ของปูายคิดเป็น ตารางเซนติเมตรโดยแยกตามลักษณะตัวอักษบนปูาย และ
กําหนดอัตราภาษี ดังนี้ 
  6.5.1  ปูายประเภทที่ 1 หมายถึง ปูายที่มีอักษรไทยลวนใหคิดอัตรา 3 บาทตอ 500 
ตารางเซนติเมตร เชน 

6.5.2 ปูาประเภทที่ 2 หมายถึง ปูายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ  หรือปนกับ
ภาพและเครื่องหมายอื่น ใหคิดอัตรา 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 

  6.5.3  ปูายประเภทที่  3 หมายถึง  (ก) ปูายที่ไมมีอกษรไทย ไมวามีภาพหรือเครื่องหมาย
ใดๆ หรือไมหรือ (ข)  ปูายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวากวาอักษร  ตางประเทศ ให
คิดในอัตรา  40  บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร เมื่อคํานวณพ้ืนที่ของปูายแลวถามีอัตราต่ํากวาปูายและ 
200 บาท ใหเสียภาษีปูายละ 200 บาท เชน 

 6.5.4 ปูายประเภทที่  4  หมายถึงปูายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนที่ปูาย ขอความ ภาพ หรือ
เครื่องหมายบางสวนในปูายที่ไดเสียภาษีแลว  อันเป็นเหตุใหตองเสียภาษีเพ่ิมขึ้นใหคิดอัตราตาม ขอ 
(6.5.1-) ถึง (6.5.3)  แลวแตกรณี  และใหเสียภาษีตามจํานวนเงินเพิ่มขึ้น 

ปูายทุกประเภทเมื่อคํานวณพื้นท่ีของปูายแลว  ถามีอัตราที่ตองเสียภาษี ต่ํากวาปูายละ 200 บาท 
ใหเสียภาษีปูายละ 200 บาท  
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     6.6.การยื่นแบบรายการและเสียภาษี 
 6.6.1 ผูมีหนาที่แบบรายการเพ่ือเสียภาษีปูาย ไดแก 
  6.6.1.1 เจาของปูาย 
  6.6.1.2 กรณีเจาของปูายอยูนอกประเทศ ใหผูแทนหรือตัวแทน เป็นผูมีหนาที่ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปูายแทนเจาของปูาย 
  6.6.1.3 เจาของปูายตาย เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไความสามารถ  หรือเสมือนไร
ความสามารถ ใหผูจัดการมรดก  ผูครอบครองทรัพยแมรดก ผูจัดการทรัพยแสิน ผูอนุบาล   หรือผูพิทักษแ  มี
หนาที่ยื่นแบบรายการเสียภาษีปูาย โดยยื่นแบบ ภป. 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี กรณีติดตั้งปูาย
ใหม หรือเปลี่ยนแปลงขอความของปูาย จะตองยื่นแบบ ภป1 ภายใน 15 วัน นับตั้งแตติดตั้งใหม หรือ ที่
เปลี่ยนปลงขอความของปูายใหม 
    6.7 การชําระภาษี  
 6.7.1 ผูเป็นเจาของปูายหรือผูแทนตองชําระ ภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต วันที่ไดรับแจงการ
ประเมินโดยใน มาตรา 17 กําหนด ใหเจาพนักงานประเมินภาษีปูายตามหลักเกณฑแ ที่กําหนดไว ในบัญชี 
อัตราภาษีปูาย และอัตราภาษีปูายที่กําหนด ในกฎกระทรวงแลวแจงการประเมินเป็นหนังสือไปยังเจาของ
ปูาย 

6.7.2 กรณีเจาของปูายยื่นแบบ ภป 1 แสดงรายการไว ถูกตองครบถวน และพนักงาน 
เจาหนาที่ไดตรวจสอบ แลว ถูกตอง จะแจงการประเมินและชําระภาษีในวันที่ยื่นแบบไดหากภาษีปูายที่
ตองชําระในแตละปีมีจํานวนตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถผอนชําระเป็นเงิน 3 งวด
ละเทาๆ กัน โดยตองยื่นคํารองขอผอนชําระ กอนครบกําหนดเวลาที่ตองชําระภาษี  
6.8 การอุทธรณ์ภาษีและบทลงโทษ 
 6.8.1 การอุทธรณแภาษี 

ผูมีหนาที่เสียภาษีปูายที่ไมเห็นดวยกับการประเมินภาษีปูายของเจาพนักงาน  มีสิทธิยื่นอุทธรณแ 
ตอเจาพนักงานผูบริหารทองถิ่น หรือผูซึ่งบริหารทองถิ่นมอบหมายซึ่งจะมีคณะกรรมการทองถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นผูพิจารณา กลาวคือในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอผูวาราชการจังหวัด  ใน
เขตจังหวัดยื่นตอคณะเทศมนตรี  หรือคณะกรรมการสุขาภิบาลหรือคณะกรรมการองคแการบริหารสวน
ตําบล  เพื่อพิจารณาคํารองอุทธรณแภาษีและลงมติชี้ขาดรวมทั้งการแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ  ในการ
ยื่นอุทธรณแที่มีผลสมบูรณแตามกฎหมายผูอุทธรณแจะตองใชแบบอุทธรณแภาษีปูาย  (ภ.ป.4)  และตองยื่นแบบ
อุทธรณแภายในกําหนดเวลาและยื่นตอเจาพนักงานทองที่ที่ปูายตั้งอยูภายใน  30  วันนับแตวันที่ไดรับการ
แจงการประเมินรวมทั้งหากไมเห็นชอบกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ก็มีสิทธิอุทธรณแตอศาลภาษีอากร
ภายในกําหนดเวลา  30  วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแ  หากผูมีหนาที่เสียภาษีปูายไมไดยื่น
อุทธรณแภายในกําหนดเวลาในและขั้นตอนตามที่กําหนด หรือไมใหความรวมมือในการสงเอกสารประกอบ
คําชี้แจงตอคณะกรรมการ  เจาพนักงานสามารถยกอุทธรณแดังกลาวรวมทั้งไมมีสิธินําคดีขึ้นฟูองศาลได 
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 6.8.2 บทลงโทษ 
กรณีท่ีเจาของปูายไมไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายในเดือนมีนาคม  ตองรับโทษ 

ตามกฎหมายกําหนดดังนี้ 
6.8.2.1 โทษทางแพง  การเรียกเงินเพ่ิมจากผูชําระภาษีเกินกําหนดเวลา        

ผูมีหนาที่เสียภาษีตองเสียเงินเพิ่มนอกจากภาษีในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
             (1)ไมยื่นแบบแสดงภาษีปูายตามระยะเวลาที่กําหนดตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 

สิบของเงินที่ตองเสียภาษีปูาเวนแตมายื่นแบบกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะแจงใหทราบ  ใหเสียเงินเพ่ิมรอย
ละหา 

       (2)ยื่นแบบแสดงรายการปูายไมถูกตองทําใหเสียภาษีปูายต่ํากวาที่ควรเป็น 
ตองเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของภาษีที่ตองประเมิน  เวนแตเจาของปูายมาแกไขรายการเองกอนที่เจาหนาที่
จะแจงประเมิน 
                          (3)ไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลาเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของ 
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปูาย  เศษของเดือนใหนับเป็นหนึ่งเดือน  แตไมใหนําเอาเงินเพ่ิมตามขอ  (1)  และ
ขอ  (2)  ขางตนมาคํานวณเงินเพ่ิมซ้ํา 
                        6.8.2.2 โทษทางอาญา  ผูที่ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายภายในกําหนด  หากเป็น
การจงใจไมยื่นแบบแสดงภาษีปูายตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท  สวนการดําเนินคดี
สามารถกระทําได  2  ทางคือ 

(1)เมื่อสอบสวนขอเท็จจริงแลวพบวาผูนั้นกระทําความผิดตามที่บัญญัติ 
ไวในมาตรา  35  ผูบริหารทองถิ่นหรือผูที่ไดรับหมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได  โดยผูตองหาตอง
นําเงินคาปรับมาชําระภายใน  30  วัน 

(2)ตามากรณีขอ  (1)  เมื่อผูบริหารทองถิ่นหรือผูไดรับหมอบหมายเห็นวา 
ไมควรเปรียบเทียบปรับ  หรือเมื่อเปรียบเทียบแลวผูตองหาไมยอมหรือยอมแตไมเสียคาปรับตามกําหนด  
ใหรวบรวมหลักฐานไปแจงความตอพนักงานสอบสวนฝุายปกครอง  (กรณีที่ทองถิ่นอยูในสวนภูมิภาค) หรือ
พนักงานสอบสวนฝุายตํารวจ  (สําหรับในกรุงเทพมหานคร)  ผูที่ถูกดําเนินคดีแลวจะตองมายื่นแบบแสดง
รายการภาษีปูายและชําระคาภาษีตามกฎหมายตอไปดวย 

7 สรุป 
ภาษีท่ีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บที่สําคัญมี 3 ประเภท ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งมี

ฐานภาษี คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนกับที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ภาษี
บํารุงทองที ่ฐานภาษี คือที่ดิน ภาษีปูาย ฐานภาษี คือปูายที่ใชแสดงชื่อ ยี่หอ เพื่อประกอบการหารายได 
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คําถามท้ายบทที่ 14 
1.องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีกี่ประเภท 

2.ระบุภาษีที่องคแกรสวนทองถิ่นจัดเก็บมาสัก 3 รายการ 

3.งบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากแหลงใดบาง 

4.ใหระบุผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

5.ใหระบุผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 
6.ใหระบุผูมีหนาที่เสียภาษีปูาย 
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